POLITIET
Begjæring om fornyet vandelskontroll – brukes kun av arbeidsgiver
Les informasjonen på baksiden før utfylling.
Utfylt skjema sendes pr post eller til e-post politiattest@politiet.no

Navn og adresse til personen begjæringen gjelder:

Vi vil gjøre oppmerksom på at vedkommende vil bli informert om resultatet av fornyet vandelskontroll.

Dokumentasjon på framvisning av opprinnelig politiattest vedlegges.
Saksnummer, skjermdump, kopi e.l.

Navn og adresse på arbeids-/oppdragsgiver:

Kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer:

Annet:

_________________________

___________________________________________

Sted og dato

Underskrift

_________________________________________________________________________________________
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113, N- 9951 Vardø
e-post: politiattest@politiet.no

Kort om fornyet vandelskontroll
1. Det må tidligere være utstedt politiattest for samme person.
2. Det kan bare utleveres opplysninger som de som fremgikk av hjemmelsgrunnlaget for utstedelse av
den opprinnelige politiattesten.
3. Opplysninger i fornyet vandelskontroll sendes brukeren skriftlig med kopi til den som er gjenstand for
fornyet vandelskontroll.

Politiregisterloven
§ 43 Utlevering av nye eller oppdaterte opplysninger etter at politiattest er utstedt
Brukeren av tidligere utstedt politiattest kan få utlevert nye opplysninger av betydning, dersom vilkårene for
utstedelse av politiattest fortsatt er til stede. Det kan ikke utleveres andre opplysninger enn de som fremgår
av hjemmelsgrunnlaget for utstedelse av den opprinnelige attesten.
Den som har begjært utstedelse av politiattest, skal snarest mulig varsles om at nye opplysninger er utlevert
til brukeren. Dersom det ikke foreligger nye opplysninger, avsluttes saken ved at brukeren gis beskjed om
dette.

Politiregisterforskriften, kap 35. Fornyet vandelskontroll
§ 35-1.Vilkår for fornyet vandelskontroll
Fornyet vandelskontroll kan bare finne sted dersom vilkårene for den opprinnelig utstedte politiattest fortsatt
er til stede, og dersom brukeren, jf. § 28-3 nr. 5, er identisk med mottakeren av den opprinnelige
politiattesten, jf. § 28-3 nr. 4.
Fornyet vandelskontroll kan bare finne sted for enkeltpersoner og ikke for grupper personer som omfattes
av hjemmelen for vandelskontroll.
§ 35-2.Saksbehandlingen ved begjæring om fornyet vandelskontroll
Begjæringen kan fremsettes skriftlig eller muntlig. Fornyet vandelskontroll kan bare foretas når politiet finner
det godtgjort at brukeren er identisk med mottakeren av den opprinnelige politiattesten, jf. § 28-3 nr. 4.
§ 35-3.Opplysninger som kan utleveres ved fornyet vandelskontroll
Det kan bare utleveres opplysninger som de som fremgikk av hjemmelsgrunnlaget for utstedelse av den
opprinnelige politiattesten. Dette gjelder også dersom det aktuelle hjemmelsgrunnlaget i ettertid ble endret
til å omfatte flere forhold som kan vises. Dersom hjemmelsgrunnlaget i ettertid er endret slik at bare færre
forhold kan vises, utleveres det opplysninger i henhold til dette fra ikrafttredelse av den aktuelle endringen.
Annet og tredje punktum gjelder med mindre noe annet fremgår av det aktuelle hjemmelsgrunnlaget.
Dersom det foreligger nye opplysninger som kan utleveres i henhold til første ledd, skal disse utleveres
brukeren skriftlig med kopi til den som er gjenstand for fornyet vandelskontroll. Dersom det ikke foreligger
nye opplysninger, skal brukeren underrettes skriftlig eller muntlig. Varslingsplikten i første punktum gjelder
ikke.

_________________________________________________________________________________________
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113, N- 9951 Vardø
e-post: politiattest@politiet.no

