
POLITIATTEST 
 

Alle som har verv som trenere, hjelpetrenere og oppmenn i frivillig organisasjon/idrettslag er 

iflg. Politiregisterloven § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39 pålagt å søke om Politiattest. 

 

Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme 

pålogging for å sende søknad om politiattest: 

 

Har du ikke mulighet til å søke på nett, eller er under 18 år og derfor trenger foresattes 

underskrift, bruker du skjema som ligger tilgjengelig under menyvalget "Politiattest" og 

sender søknaden til: 

 

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester 

Postboks 113 

9951 Vardø 

 

Elektronisk søknad om Politiattest finner du på : https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ 

 

Veiledning til søknaden finner du her: 

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1

311.xhtml 

 

Informasjon som må være med i søknaden: 

• Fullt navn, bostedsadresse og personnummer. 

• Dato og år for innflytting til Norge dersom dette er aktuelt. 

• Du må opplyse om hvorfor du trenger politiattesten, og legge ved bekreftelse på dette 
formålet (se vedlegg). 

• Du kan fylle ut søknaden på internett, før du skriver den ut på papir og signerer. Hvis du 
fyller ut søknaden for hånd, vær vennlig å skrive tydelig. 

Signatur 

• Søknaden må signeres etter at den er utfylt og skrevet ut.(Gjelder ikke e-søknad). 

• Hvis du er under 18 år, må foresatte skrive under sammen med den som søker om attesten. 
 

Hva må legges ved søknaden? 

Legitimasjon: 

• Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur. 

• Bekreftelse på lovlig formål (vedlegg). 

 

 

1. Logg inn 

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. 

Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon. 

 

2. Valg av formål 

Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema. 

Spørsmål om formål retter du til Svein Rune Enger, tlf. 951 40397/                         

mail: svein.rune.enger@politiet.no 

3.  

 

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml
mailto:svein.rune.enger@politiet.no


4. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)  

- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.  

 

 

Behandling av søknad om politiattest 
Når søknaden om politiattest (vandelsattest) blir mottatt, blir den kontrollert mot 

innsendt kopi av legitimasjon og bekreftelse fra arbeidssted/studiested. Man må påregne 

noe over 14 dagers saksbehandlingstid av søknaden.  

 

Ved manglende dokumentasjon, vil søknaden ikke bli behandlet, men saken stilt i bero, og 

søker vil motta et brev med opplysning om hvilken dokumentasjon som må ettersendes. 

Hvis politiet ikke har hjemmel i lov eller forskrift for å utstede politiattest, vil søknaden bli 

avslått. 

 

Taushetsplikt 

Politiattester skrives ut på grunnlag av opplysninger fra politiets registre. Disse opplysningene 

er underlagt streng taushetsplikt. 

Politiattesten utstedes på papir. Politiattesten sendes til adresse oppgitt i søknaden eller til 

folkeregistrert adresse med vanlig post. 

Politiattester sendes aldri på e-post, og det opplyses heller ikke om innholdet i politiattester på 

telefon. 

 

Klage 

Du kan sende skriftlig klage hvis du er uenig i hva som er tatt med i attesten, eller hvis du får 

avslag på søknaden om politiattest. 
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