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Til deg som har mottatt tilbud om studieplass på 
utdanning med krav om politiattest fra høsten 2021 

Når du har mottatt tilbudsbrev fra Samordna opptak eller utdanningsinstitusjonen med 

tilbud om studieplass på utdanning med krav om politiattest, kan du søke om politiattest 

på www.politiet.no. Du benytter tilbudsbrevet som dokumentasjon på at du oppfyller 

kravene for å få politiattest utstedt. Godkjent tilbudsbrev må inneholde: 

1. ditt navn, 

2. opplysninger om hvilken utdanning du skal starte på og 

3. lovhjemmel for krav om politiattest eller informasjon om hvilken politiattest 

utdanningsinstitusjonen krever at du skal fremlegge. 

Slik søker du om politiattest 
Den raskeste måten å motta din politiattest på er ved å: 

1. søke digitalt i vår søknadsportal på https://attest.politiet.no/, og 

2. har opprettet en sikker digital postkasse. 

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 adresse og 

kontaktinformasjon. Hvis opplysningene ikke er riktig, vennligst oppgi korrekt 

informasjon. 

• Neste steg er å oppgi formål med attesten. Du velger kategori "Studenter" og 

finner frem til det "formål" som passer best med studieplassen du har fått tilbud 

om.  

o Hvis du er usikker på hvilket formål du skal velge kan du ta kontakt med 

studiestedet ditt. 

• Nå vil søknadsportalen be deg om å laste opp bekreftelse på formål. Du trykker 

på "Velg fil" og laster opp tilbudsbrev fra Samordna opptak eller 

utdanningsinstitusjonen. Merk at godkjent tilbudsbrev må vise til at 

utdanningsinstitusjonen krever politiattest av deg.  

o Hvis du er usikker på hvilket dokument du skal laste opp kan du ta kontakt 

med studiestedet ditt eller Politiets enhet for vandelskontroll og 

politiattester. 

• Trykk på "Send søknad" dersom du ønsker å sende inn din søknad om politiattest. 

 

For noen studier krever utdanningsinstitusjonen at studenter fremlegger to ulike 

politiattester. Dersom tilbudsbrevet ditt viser til at du skal fremlegge to politiattester må 

du søke om politiattest to ganger. Husk å velge riktig formål for din søknad om 

politiattest. Du kan benytte tilbudsbrevet som dokumentasjon i begge søknadene.   

Du kan lese mer om hvordan du søker digitalt her: 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/ 
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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. Utfylt og signert søknadsskjema, 

2. tilbudsbrev fra Samordna opptak eller utdanningsinstitusjonen som viser til at 

utdanningsinstitusjonen krever politiattest av deg, og 

3. kopi av gyldig legitimasjon. 

 

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 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.  

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 

• sender oss godkjent tilbudsbrev ved elektronisk søknad, eller 

• sender oss utfylt og signert søknadsskjema, godkjent tilbudsbrev 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.  

Dersom 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.  

Hvem kan du henvende deg til? 
Ta kontakt med ditt lærersted eller din fagskole dersom du har spørsmål om det kreves 

politiattest av deg på utdanningen du skal starte på. 

Ta kontakt med Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester dersom du har 

spørsmål om politiattester. 

Ta kontakt med ditt lokale politidistrikt på tlf. 02800 dersom du har spørsmål om du har 

registreringer i straffesaksregisteret. 
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