
MÅ fylles ut av søker – bruk BLOKKBOKSTAVER 
Fullt navn  (som i Folkeregisteret) 

Bostedsadresse 

Postnr 

 
Poststed 

 

SØKNAD OM POLITIATTEST 
Frivillige organisasjoner – strafferegistreringsforskriften § 12 
 nr 4 p) 
 
Sendes politimesteren i _____________________________________ 
 (det politidistrikt søkeren er folkeregistrert) 

 
 
 
Søkers 
fødselsnummer 
mm  
 
(fylles ut av søker) 

 
_______________________________________________________________ 
fødselsdato  (dag – måned – år)        personnummer .                                            telefon (dagtid) 
 

Har du hatt fast eller midlertidig bopel i utlandet? 
Ja  Nei  
 
Hvis ja – Når _____________  Hvor_______________________________ 

 
  
Formålet med 
attesten 
 
(fylles ut av søker) 

 
Jeg skal utføre oppgaver for en frivillig organisasjon som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Jeg 
søker om politiattest etter strafferegistreringsforskriften § 12 nr 4 p).  
 
____  ________  ____________________  ____________________________ 
sted     dato                     søkers underskrift                            foresattes underskrift hvis søker er under 18 år. 

 
  
Bekreftelse på 
behov for 
politiattest 
 
(fylles ut av 
kontaktperson i 
organisasjonen) 

 
Undertegnede har kontrollert søkers legitimasjon, herunder fødselsnummer og 
bekrefter at søkers opplysninger forøvrig er riktige.  
Undertegnede bekrefter også at organisasjonen er en frivillig organisasjon som har 
gjort vedtak om å kreve politiattest i medhold av strafferegistreringsforskriften § 
12 nr 4 p).  
 
________________________________________________________________ 
Navn på frivillig organisasjon                                                        organisasjonsnummer (for de som har det) 

 
____  ______  __________________________  _________________________ 
sted     dato              kontaktpersons navn (blokkbokstaver)            kontaktpersons underskrift  

 
 
Begrenset 
politiattest. 
 
(fylles ut av politiet) 

 
Intet å anføre   �    Søker er ikke siktet, tiltalt ilagt forelegg eller dømt for brudd 
på straffeloven §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 c), 203 
eller 204 a).  
 
Merknader       �   (Se vedlagte politiattest) 
 
____  ______  _________________  ________________________________ 
sted     dato              politiets stempel                       politiets underskrift. 
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