Dato: 10.09.2021

Fremgangsmåte for hvordan man søker om
politiattest
Når kan du søke om politiattest:
Du kan søke om politiattest etter at du har mottatt et tilbud om en konkret stilling,
virksomhet, aktivitet eller annen funksjon som omfattes av krav om politiattest.
Arbeidsgiver kan ikke kreve at du skal fremlegge politiattest i forbindelse med et intervju
til en stilling.
En oversikt over hvilke formål du kan søke politiattest for finnes her:
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattestfornyet-vandelskontr/formal-til-soknad-om-politiattest.pdf.

Bekreftelse på formål med søknad om politiattest
Før du søker om politiattest må du ha mottatt en formålsbekreftelse fra din arbeids- eller
oppdragsgiver. Du skal benytte formålsbekreftelsen som dokumentasjon for din søknad
om politiattest. Hvis du ikke har mottatt en formålsbekreftelse kan du be din arbeidseller oppdragsgiver om å fylle ut skjemaet du finner her:
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattestfornyet-vandelskontr/bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm
Formålsbekreftelsen skal fylles ut og signeres av din arbeids- eller oppdragsgiver.
Godkjent formålsbekreftelse må inneholde følgende opplysninger:
- Informasjon om din arbeids-/oppdragsgiver
- Kontaktinformasjon til din arbeids-/oppdragsgiver
- Lovhjemmel for krav om politiattest
- Informasjon om hvorfor du skal fremlegge politiattest
- Ditt navn og fødselsnummer
- Informasjon om stillingen/oppdraget du har fått tilbud om
- Lovhjemmel for krav om politiattest

For personer under 18 år
Hvis du er under 18 år må du ha fullmakt fra dine foresatte for å søke om politiattest.
Dine foresatte kan fylle ut vårt underskriftsskjema eller utforme en tilsvarende fullmakt:
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenesteradmin/politiattest/underskriftskjema/underskriftsskjema-foresatte---bokmal-2021.pdf.

Slik søker du om politiattest
Du kan søke om politiattest digitalt eller ved å sende oss dine søknadsdokumenter per
brev. Den raskeste måten å motta din politiattest på er ved å:
1.
2.
3.
4.

søke digitalt i vår søknadsportal på https://attest.politiet.no/,
laste opp all nødvendig dokumentasjon for din søknad om politiattest,
velge riktig formål for din søknad om politiattest, og
har en sikker digital postkasse (digipost eller e-boks) eller oppretter dette.

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

Søk digitalt
•
•

•

•

•

For å søke digitalt logger du deg inn på https://attest.politiet.no/ med din
elektroniske ID. Elektronisk ID er for eksempel BankID på mobil.
Inne i søknadsportalen må du sjekke om det er oppgitt riktig postadresse og
kontaktinformasjon. Hvis opplysningene ikke er riktig, oppgir du korrekt
informasjon. Hvis du ikke har digital postkasse vil vi sende deg politiattesten til
den postadressen du har oppgitt i søknaden din.
Hvis du er under 18 år vil du få beskjed om å laste opp en fullmakt fra foresatte.
Du trykker "Velg fil" og laster opp underskriftsskjema eller en tilsvarende
bekreftelse som dine foresatte har fylt ut.
Neste steg er å oppgi formål med attesten. Du velger kategori og finner frem til
det "formål" som passer best med din søknad om politiattest.
o Hvis du er usikker på hvilket formål du skal velge kan du ta kontakt med
din arbeids- eller oppdragsgiver eller Politiets enhet for vandelskontroll og
politiattester på e-post eller telefon.
Deretter vil søknadsportalen be deg om å laste opp en bekreftelse på formål. Du
trykker på "Velg fil" og laster opp formålsbekreftelsen du har mottatt fra din
arbeids- eller oppdragsgiver.
o

•

Hvis du er usikker på hvilket dokument du skal laste opp kan du ta kontakt
med din arbeids- eller oppdragsgiver.

Hvis du ønsker å sende inn din søknad om politiattest trykker du "Send søknad".

Du kan lese mer om hvordan du søker digitalt her:
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/

Søk per post

Om du ikke har elektronisk-ID eller av en annen grunn ikke kan søke om politiattest
digitalt, kan du sende din søknad om politiattest per post til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø
Søknad om politiattest som sendes per post må inneholde følgende dokumenter:
1.
2.
3.
4.

Utfylt og signert søknadsskjema,
bekreftelse fra din arbeids- eller oppdragsgiver, og
kopi av gyldig legitimasjon.
Søkere under 18 år må i tillegg legge ved utfylt og signert underskriftsskjema fra
foresatte.

Du kan lese om mer om hvordan du søker per post her:
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-per-post/

Slik mottar du din politiattest
Den raskeste måten for deg å motta en politiattest på er at du har opprettet en sikker
digital postkasse. Du kan opprette sikker digital postkasse gratis her:
https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse. Husk å sjekke at du ikke har reservert
deg for kommunikasjon fra det offentlige.
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Dersom du ikke har digital postkasse vil vi sende din politiattest til den adressen du har
oppgitt i din søknad om politiattest. Vi sender ikke politiattester på e-post.
Forventet saksbehandlingstid er 14 dager fra vi har mottatt nødvendig informasjon for å
behandle din søknad om politiattest. Det betyr at hvis du har digital postkasse, og enten
•
•

søker digitalt og laster opp din formålsbekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver,
eller
sender oss utfylt og signert søknadsskjema, formålsbekreftelse fra arbeids- eller
oppdragsgiver og kopi av gyldig legitimasjon ved søknad per post,

vil det normalt gå inntil 14 dager fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
har mottatt din søknad til du mottar din politiattest i din digitale postkasse. For
politiattester som sendes per brev må du påregne ytterligere tid for postgang.
Søkere under 18 år må i tillegg laste opp eller legge ved fullmakt fra foresatte.
Hvis vi ikke mottar nødvendig informasjon for å behandle din søknad om politiattest vil
det medgå ytterligere tid før du mottar din politiattest.
Du kan sjekke status på søknaden din ved å logge deg inn i vår søknadsportal.

Hva gjør du hvis vi ber deg om å ettersende dokumentasjon?
Hvis du ikke har sendt oss en komplett søknad eller har sendt oss dokumentasjon som
ikke er tilstrekkelig for å vurdere din søknad om politiattest, vil du motta en e-post eller
et brev fra oss hvor vi ber deg om å ettersende ytterligere dokumentasjon. Dette vil
normalt bety at dokumentasjonen du har sendt i din søknad om politiattest er mangelfull.
I de fleste tilfeller vil dette innebære at du må ta kontakt med din arbeidsgiver for å be
arbeidsgiver om ytterligere dokumentasjon. Vi vil presisere at vi som hovedregel ikke ber
deg om å sende den samme dokumentasjonen du allerede har innsendt på nytt. Les eposten eller brevet du har mottatt fra oss nøye og ettersend den dokumentasjonen vi
etterspør. Hvis du er usikker på hvilken dokumentasjon vi ber deg om å ettersende kan
du ta kontakt med oss på telefon eller e-post.
Hvis du har søkt digitalt i vår søknadsportal kan du laste opp dokumentasjonen vi ber
deg om inne i søknadsportalen under alternativet "Mine søknader". Dette gjør du ved å
logge den inn på https://attest.politiet.no/ med din elektroniske ID. Når du har kommet
deg inn i søknadsportalen velger du alternativet "Mine søknader" oppe til venstre på
siden. Her kan du laste opp dokumentet i søknaden du har sendt inn. Når du har lastet
opp dokumentasjonen vil din saksbehandler få beskjed om dette.
Vi vil presisere at du ikke trenger å sende inn en ny søknad om politiattest. Hvis du
legger inn en ny søknad vil denne legge seg bakerst i saksbehandlingskøen. Du må da
påregne at det tar ytterligere 14 dager før din søknad om politiattest blir ferdig
behandlet.
Hvis du ikke har søkt digitalt kan du ettersende dokumentasjon til oss per brev til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø
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Husk å markere dokumentasjonen du ettersender med ditt saksnummer.
Vi minner om at saksbehandlingstiden normalt er inntil 14 dager fra vi har mottatt all
nødvendig informasjon. Vi ber deg om å sette deg godt inn i hvilke dokumenter du skal
vedlegge din søknad om politiattest før du søker om politiattest.
Du kan lese mer om politiattester her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
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