
 

Søknad om politiattest 

 

Utfylt skjema med vedlegg skal sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 
9951 Vardø. Felt merket med * er obligatoriske og må fylles ut. 

Informasjon om søker av politiattest: * 
1) Fullt navn (blokkbokstaver): 
 

2) Fødselsnummer: 
 

3) Eventuelt tidligere for- og/eller etternavn (blokkbokstaver) 
 

4) Postadresse, postnummer og sted, land 
 

5) E-post: 
 

6) Telefonnummer: 
 

Formål med søknad om politiattest: * 
7) Formål med søknad om politiattest: 
 
 

Vedlegg til søknad om politiattest: * 
8) Gyldig legitimasjon og bekreftelse på formål med søknad om politiattest 
 
    Kopi av gyldig legitimasjon er vedlagt. 
 
    Formålsbekreftelse fra arbeids-/oppdragsgiver er vedlagt. (Gjelder kun formål med krav om bekreftelse) 

Dersom politiattesten skal brukes i utlandet: 
9) Type politiattest  

     Ordinær        Uttømmende        Uttømmende og utvidet     

10) Attestspråk 

      Bokmål       Nynorsk       Engelsk 

11) Utenlandske myndigheter krever legalisering: 

     Nei 

     Ja, til land: ______________________________________________________ 

Underskrift: * 
12) Sted og dato: 
 
 

13) Signatur søker: 
 
 

14) Signatur foresatte (hvis søker er under 18 år): 

 

 
  



 
 
 
 
Veileder for utfylling av søknadsskjema  

 

Finnmark politidistrikt  

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester 
Post: Postboks 113, 9951 Vardø 
E-post: politiattest@politiet.no 

            Tlf: (+47) 40 40 15 50  
www.politiet.no 

 

Vi påpeker at det er den som skal søke om politiattest som skal fylle ut skjemaet og sende inn 
søknaden med vedlegg.  

Punkt 1, 2 og 3: Fullt navn, fødselsnummer og eventuelt tidligere for- og/eller etternavn 
Her fyller du inn ditt fulle navn og fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Hvis du ikke 
har et norsk fødselsnummer, fyller du inn fødselsdato. Hvis du på noe tidspunkt har endret for- 
og/eller etternavn, fyller du inn tidligere navn i punkt 3.  

Punkt 4: Postadresse, postnummer og sted, land 
Her fyller du inn din postadresse, postnummer og poststed. Hvis du bor i utlandet må du også 
oppgi hvilket land du bor i. 

Punkt 5 og 6: E-post og telefonnummer 
Her fyller du inn e-postadressen og telefonnummeret ditt. 

Punkt 7: Formål med søknad om politiattest 
Her oppgir du hva du skal bruke politiattesten til, for eksempel at du har fått tilbud om en stilling 
eller verv med krav om politiattest, eller at du skal sende en søknad til offentlige myndigheter og 
må legge ved politiattest. En oversikt over godkjente formål for søknad om politiattest finner du i 
Politiets formålsoversikt. 

Punkt 8: Kopi av gyldig legitimasjon og bekreftelse på formål med søknad om politiattest 
Du må legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er pass, nasjonalt ID-kort, norsk 
bankkort med bilde, norsk førerkort, Forsvarsdepartementets ID-kort (fra 2004), gyldig postens 
ID-kort utstedt etter 01.10.94, nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området, norsk reisebevis 
for flyktninger (grønt pass), norsk utlendingspass (blått pass) og oppholdstillatelseskort (begge 
sider). Har du norsk pass som er utstedt etter 19.10.2020 trenger vi kopi av både for- og baksiden 
av personaliasiden. 

Dersom formålet du søker om politiattest for krever bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver, så 
må du vedlegge dette. En oversikt over formål som krever bekreftelse finner du i Politiets 
formålsoversikt.  

Punkt 9, 10 og 11: Type politiattest, attestspråk og behov for legalisering 
Hvis du skal fremvise politiattesten din for utenlandske myndigheter, krysser du av for hvilken type 
politiattest du skal fremvise og hvilket språk politiattesten skal utstedes på. 

Du kan be om at politiattesten skal sendes til legalisering eller apostille (en forenklet form for 
legalisering). Dette er kun nødvendig dersom utenlandske myndigheter krever det. Informasjon om 
hva legalisering og apostille er finner du her: Legaliseringer - regjeringen.no. Dersom du ber om at 
politiattesten skal legaliseres, vil politiet videresende politiattesten til Statsforvalteren (for 
apostille) eller Utenriksdepartementet (for legalisering) per post. Du vil ikke få politiattesten før 
den er ferdigbehandlet hos Statsforvalteren eller Utenriksdepartementet. Dette betyr at det kan ta 
lang tid før du får den, og du bør derfor undersøke om du faktisk trenger apostille eller legalisering 
før du krysser av for det på skjemaet. Vi understreker at du selv kan be Statsforvalteren eller 
Utenriksdepartementet om apostille/legalisering dersom det senere viser seg at du trenger det. 

Punkt 12 og 13: Sted, dato og underskrift 
Søknadsskjema skal dateres og signeres av den som søker om politiattest. Signaturen må være 
original og håndskrevet på skjemaet. 

Punkt 14: Signatur foresatte (hvis søker er under 18 år) 
Hvis den som søker om politiattest er under 18 år, må en foresatt signere på søknaden. Signaturen 
må være original og håndskrevet på skjemaet. Vi godtar ikke signatur skrevet på pc eller på annen 
måte. Vi godtar heller ikke bilde av signatur, for eksempel på pass eller bankkort. 

https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontr/formal-til-soknad-om-politiattest.pdf
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontr/formal-til-soknad-om-politiattest.pdf
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontr/formal-til-soknad-om-politiattest.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/legalisering-ud/id752911/
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