
 

Vedlegg til søknad om politiattest for søker under 18 år 

 

Underskriftsskjema 
For søker under 18 år skal underskriftsskjema fylles ut av en foresatt. Ved digital søknad skal ferdig utfylt 
skjema lastes opp under alternativet "underskrift fra foresatte".  

For søknad per brev skal underskriftsskjema legges ved utfylt og signert søknadskjema og formålsbekreftelse 
fra arbeids- eller oppdragsgiver. Komplett søknad sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, 
Postboks 113, 9951 Vardø. 

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

 
2) Fødselsnummer: 

 
3) Søker om politiattest til følgende formål: 

 
4) Mottaker av politiattest: 

 

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

 
6) Fødselsnummer: 

 
7) Postadresse: 

 
8) Postnummer og sted: 

 
9) E-post: 

 
10) Telefonnummer: 

 

Kopi av foresattes legitimasjon: 
11) Gyldig legitimasjon er for eksempel pass, nasjonalt ID-kort, bankkort med bilde eller førerkort. 
 
 

Slik gjør du: 

1) Fyll ut og signer underskriftsskjema. 

2) Legg legitimasjonen i denne ruten  
(brett passet med bildesiden opp). 
Har du norsk pass som er utstedt etter 19.10.2020 
trenger vi kopi av både for- og baksiden av  
personaliasiden for å få fullstendige opplysninger om deg. 

3) Ta kopi (bildet må være tydelig og all tekst lesbar). 

4) Hvis du ikke får plass til å ta kopi av din  
legitimasjon i denne rubrikken må du kopiere  
legitimasjonen på egen side og sende kopien 
sammen med din søknad. 

5) Underskriftsskjema legges ved søknad om politiattest. 

 
 

Underskrift: 
12) Dato og sted: 

 
 

13) Signatur 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 

 

Foresatte bekrefter at 
Punkt 1: Søkerens fulle navn 
Her angis fornavn og etternavn til den som er under 18 år og som søker om politiattest.  

Punkt 2: Fødselsnummer 
Her angis fødselsnummeret til den som er under 18 år og som søker om politiattest. 

Punkt 3: Søker om politiattest til følgende formål: 
Her angis formålet med søknad om politiattest. Normalt vil dette være tilbud om en stilling eller 
verv med krav om politiattest, eller en søknad til offentlige myndigheter med krav om politiattest. 
En oversikt over formål for søknad om politiattest finnes her: 
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-
vandelskontr/formal-til-soknad-om-politiattest.pdf. 

Punkt 4: Mottaker av politiattest 
Her angis hvem som skal motta politiattesten. Normalt er dette en arbeids- eller oppdragsgiver. 

Informasjon om foresatte 
Punkt 5: Fullt navn 
Her angis fornavn og etternavn til den som er foresatte til den som søker om politiattest. 

Punkt 6: Fødselsnummer 
Her angis fødsels- og personnummer til foresatte. 

Punkt 7: Postadresse 
Her angis postadresse til foresatte. 

Punkt 8: Postnummer og sted 
Her angis postnummer og sted for postadressen. 

Punkt 9: E-post 
Her angis e-postadressen til foresatte. 

Punkt 10: Telefonnummer 
Her angis telefonnummeret til foresatte.  

Kopi av foresattes legitimasjon 
Punkt 11: 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 for å få fullstendige opplysninger om deg.  

Underskrift 
Punkt 12 og 13: Sted, dato og underskrift 
Søknadsskjema skal dateres og signeres av søkerens foresatte (den som fyller ut 
underskriftsskjemaet). 
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