
 

Vedlegg til søknad om politiattest for søker under 18 år 

 

 
Underskriftsskjema fra foresatte 
 
Er søker under 18 år, må en foresatt skrive under sammen med den som søker om politiattest.  

I søknadsskjemaet som brukes når man søker per post er det et eget felt hvor den foresatte kan signere.  

Ved digital søknad kan dette skjemaet brukes og lastes opp i søknadsportalen under alternativet "Underskrift 
fra foresatte".  

Skjemaet skal fylles ut av den foresatte. 

Informasjon om foresatte: 
1) Fullt navn (blokkbokstaver): 

 
2) Fødselsnummer: 

 

3) Postadresse: 

 
4) Postnummer og -sted: 

 
5) E-post: 

 
6) Telefonnummer: 

 

Foresatte bekrefter at: 
7) Søkerens fulle navn (blokkbokstaver): 

 
8) Fødselsnummer: 

 

9) Søker om politiattest til følgende formål: 

 

Underskrift: 
10) Dato og sted: 

 
 

11) Håndskrevet signatur fra foresatte: 

 

 
  



 
 
 
 
Veileder for utfylling av underskriftsskjema  

 

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 skjemaet skal fylles ut av en foresatt til den mindreårige som søker om politiattest. 

Punkt 1 og 2: Fullt navn og fødselsnummer 
Her fyller du inn ditt fulle navn og fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). 

Punkt 3 og 4: Postadresse, postnummer og -sted 
Her fyller du inn din postadresse, postnummer og poststed. 

Punkt 5 og 6: E-post og telefonnummer 
Her fyller du inn din e-postadresse og telefonnummer. 

Punkt 7 og 8: Søkerens fulle navn og fødselsnummer 
Her fyller du inn det fulle navnet og fødselsnummeret (fødselsdato og personnummer) til den som 
er under 18 år og som søker om politiattest. 

Punkt 9: Søker om politiattest til følgende formål: 
Her oppgir du hva politiattesten skal brukes til, for eksempel at den mindreårige har fått tilbud om 
en stilling eller verv med krav om politiattest eller 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 10 og 11: Sted, dato og underskrift 
Underskriftsskjemaet skal dateres og signeres av søkerens foresatte (den som fyller ut skjemaet). 
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
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