
 

  

Begjæring om fornyet vandelskontroll 
Skjemaet fylles ut og signeres av den som fremsetter begjæring om fornyet vandelskontroll.  

Informasjon om den opprinnelige politiattesten: 
1) Saksnummer for tidligere fremvist/mottatt politiattest:  

 

 

 

Informasjon om mottakeren av den opprinnelige politiattesten: 
2) Navn på mottaker av den opprinnelige politiattesten 
(blokkbokstaver): 

 

 

3) Organisasjonsnummer: 

 

 

4) Hjemmelsgrunnlag for utstedelse av den opprinnelige 

politiattesten: 

 

 

5) Tidspunktet den opprinnelige politiattesten ble mottatt: 

 

 

 

 

Informasjon om den som fremsetter begjæring om fornyet vandelskontroll: 
6) Navn på den som begjærer fornyet vandelskontroll 

(blokkbokstaver): 

 

 

7) Organisasjonsnummer: 

 

 

8) Postadresse (blokkbokstaver): 

 

 
9) E-post: 

 

 

10) Telefonnummer: 

 

 
11) Begrunnelse for begjæring om fornyet vandelskontroll: 

 

 

 

Informasjon om hvem det begjæres fornyet vandelskontroll av: 
12) Navn på personen/foretaket det begjæres fornyet 

vandelskontroll av (blokkbokstaver): 

 

 

13) Fødselsdato/organisasjonsnummer: 

 

 

 
14) Postadresse (blokkbokstaver); 

 

 
15) Personen/foretaket har følgende funksjon med krav om politiattest: 

 

 

 
Underskrift: 

16) Sted og dato: 

 

 

 

17) Underskrift fra den som begjærer fornyet vandelskontroll: 
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Vilkår for fornyet vandelskontroll 
Bruker av tidligere utstedt politiattest kan begjære fornyet vandelskontroll i medhold av 

politiregisterloven § 43 og politiregisterforskriften kapittel 35. En adgang til å begjære fornyet 

vandelskontroll gjelder for alle hjemmelsgrunnlag med krav om politiattest. Fornyet vandelskontroll 

kan benyttes i de tilfellene der politiattest tidligere er utstedt, men hvor brukeren av tidligere 

utstedt politiattest, for eksempel en arbeidsgiver, har fått tilgang til informasjon som gir ham 

grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten.   

Fornyet vandelskontroll kan bare gjennomføres hvis vilkårene for utstedelse av den opprinnelige 

attesten fremdeles er til stede, og dersom brukeren er identisk med mottakeren av den 

opprinnelige politiattesten, jf. politiregisterforskriften § 35-1. Vilkårene som må være oppfylt for at 

begjæringen om fornyet vandelskontroll kan tas til følge: 

• Det er en forutsetning at det tidligere er utstedt en politiattest til samme mottaker etter 

hjemmelsgrunnlaget med krav om politiattest. 

• Det er en forutsetning at den det begjæres fornyet vandelskontroll av innehar samme eller 

tilsvarende funksjon som omfattes av personkretsen som det kan kreves politiattest av 

etter hjemmelsgrunnlaget. 

• Den som fremsetter begjæring om politiattest må være identisk med den som var mottaker 

av den opprinnelige politiattesten. Mottaker av den opprinnelige politiattest er den som kan 

kreve politiattest fremlagt i henhold til hjemmelsgrunnlaget. 

• Den som begjærer fornyet vandelskontroll må ha fått tilgang til informasjon som gir grunn 

til å tro at det foreligger nye straffbare forhold som er av betydning for innholdet på 

politiattesten. Fornyet vandelskontroll kan ikke benyttes for å jevnlig få oppdatert 

opplysninger om den som har fremvist politiattest.  

• Fornyet vandelskontroll kan bare finne sted for enkeltpersoner og ikke for grupper av 

personer. Politiregisterloven § 43 åpner ikke for at det rutinemessig utstedes nye 

politiattester for bestemte grupper mv., men gir grunnlag for at det kan foretas en ny 

vandelskontroll på individuelt nivå der det er holdepunkter for det.   

 

Veileder for utfylling av skjema for begjæring om fornyet 
vandelskontroll 

Informasjon om mottakeren av den opprinnelige politiattesten 

Punkt 1: Saksnummer for tidligere fremvist/mottatt politiattest 

Her angis saksnummer for tidligere fremvist/mottatt politiattest. Saksnummeret er det som er 

oppgitt under "vår referanse" på politiattesten, og inneholder normalt 10 siffer.  

Punkt 2: Navn på mottaker av den opprinnelige politiattesten 

Her skal det fylles ut navn på den som var mottaker av den opprinnelige politiattesten. Dette vil 

typisk være en arbeidsgiver, en oppdragsgiver, et studiested eller en offentlig myndighet.  

Punkt 3: Organisasjonsnummer 

Her angis organisasjonsnummeret til mottaker av den opprinnelige politiattesten. 

Punkt 4: Hjemmelsgrunnlag for utstedelse av den opprinnelige politiattesten 

Her angis hvilken hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov krav om tidligere utstedt 
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politiattest følger av. Dette er hjemmelsgrunnlaget som inneholder krav om at politiattest skal 

fremlegges for arbeidsgiver, oppdragsgiver, studiestedet, offentlig myndighet eller andre.  

Punkt 5: Tidspunkt den opprinnelige politiattesten ble mottatt 

Her angis tidspunktet den opprinnelige politiattesten ble mottatt eller fremvist for mottakeren. 

Informasjon om den som fremsetter begjæring om fornyet vandelskontroll 

Punkt 6: Navn på den som begjærer fornyet vandelskontroll 

Her angis navnet på den som fremsetter begjæring om fornyet vandelskontroll. Et av vilkårene for 

å ta en begjæring om fornyet vandelskontroll til følge, er at den som begjærer fornyet 

vandelskontroll er identisk med mottaker av den opprinnelige politiattesten.  

Punkt 7: Organisasjonsnummer 

Her angis organisasjonsnummeret til den som fremsetter begjæring om fornyet vandelskontroll. 

Punkt 8: Postadresse 

Her angis postadressen til den som fremsetter begjæring om fornyet vandelskontroll. 

Punkt 9: E-post 

Her angis e-postadressen til den som fremsetter begjæring om fornyet vandelskontroll. 

Punkt 10: Telefonnummer 

Her angis telefonnummeret til den som fremsetter begjæring om fornyet vandelskontroll 

Punkt 11: Begrunnelse for begjæring om fornyet vandelskontroll 

Her oppgis hvilken informasjon den som fremsetter begjæring om fornyet vandelskontroll har fått 

tilgang til og som danner grunnlaget for at begjæring om fornyet vandelskontroll fremsettes. Dette 

må være informasjon som gir brukeren grunn til å tro at det foreligger nye straffbare forhold som 

vil anmerkes på politiattest i henhold til hjemmelsgrunnlaget for å kreve politiattest.  

Informasjon om hvem det begjæres fornyet vandelskontroll av 

Punkt 12: Navn på personen/foretaket det begjæres fornyet vandelskontroll av 

Her angis navnet til personen eller foretaket det begjæres fornyet vandelskontroll av. 

Punkt 13: Fødselsdato/organisasjonsnummer 

Her angis fødselsdato til personen eller organisasjonsnummeret til foretaket det begjæres fornyet 

vandelskontroll av.  

Punkt 14: Adresse 

Her angis adressen til personen eller foretaket det begjæres fornyet vandelskontroll av.  

Punkt 15: Personen/foretaket har følgende funksjon med krav om politiattest 

Her angis hvilken stilling, verv, oppdrag eller tillatelse personen/foretaket har som omfattes av 

krav om politiattest.  

Underskrift 

Punkt 16: Sted og dato 

Her oppgis sted og dato begjæringen underskrives.  

Punkt 17: Underskrift fra den som begjærer fornyet vandelskontroll 

Ferdig utfylt skjema signeres av den som fremsetter begjæringen. 
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