Etternamn:…………………………………….…..

Fornamn:………………….………….

Fødselsdato:………………......

PERSONOPPLYSNINGSBLANKETT
FOR TRYGGLEIKSKLARERING
1

GRADERINGSMERKE
Den utfylte blanketten
skal ved mottak
graderast ut frå
innhaldet

Viktig informasjon til deg som skal tryggleiksklarerast.

Samtykke til personkontroll:
Den som skal klarerast, må gi samtykke til at tryggingsstyresmakta og klareringsstyresmakta kan gjennomføre personkontroll. Når
du fyller ut og signerer denne blanketten, samtykkjer du i dette. Samtykket omfattar også fornya personkontroll i gyldigheitstida til
klareringa dersom det er behov for det. Samtykket skal vere frivillig.
I ein personkontroll blir det henta inn informasjon frå ulike kjelder:

eigenopplysningar som du gir om deg sjølv og dei nærståande på personopplysningsblanketten, jf. tryggleikslova § 8-5
fjerde og femte ledd og klareringsforskrifta § 6, eller andre opplysningar som du gir i medhald av tryggleikslova med
forskrifter

opplysningar som blir henta inn frå relevante register, jf. tryggleikslova § 8-5 sjette ledd og klareringsforskrifta § 8. Dette er
opplysningar frå register hos politiet, Politiets tryggingsteneste, skatteetaten, Nasjonalt tryggingsorgan, Arbeidsgivar- og
arbeidstakarregisteret, Utlendingsdirektoratet, namsmaktene, Kartverket, Brønnøysundregistera, kredittopplysnings- og
inkassoselskap.

opplysningar som blir henta inn frå andre relevante kjelder, jf. tryggleikslova § 8-5 sjette ledd. Døme på slike kjelder kan
vere andre offentlege styresmakter, tenestestader, arbeidsplassar og andre referansar eller kjelder som er ope
tilgjengelege for allmenta.

tilsvarande opplysningar frå kjelder i land der du har / har hatt bustad eller anna tilknyting
Samtykket omfattar vidare at opplysningar om klareringsstatusen din, tilknyting til andre statar, tenestestad eller verksemda som
ber om klarering, kan bli leverte ut til Politiets tryggingsteneste (PST) dersom PST reknar dette som nødvendig for å gjennomføre
oppgåvene sine. Opplysningane som blir henta inn gjennom personkontrollen, vil ikkje bli brukte til andre formål enn til å vurdere
klarering og autorisasjon, eller anna behandling som følgjer av tryggleikslova. Opplysningane vil bli behandla og verna i samsvar
med dei krava som følgjer av tryggleikslova med forskrifter.
Dersom du er under 18 år, er det stilt krav om at foreldra dine eller dei føresette samtykkjer til at vi gjennomfører ein personkontroll.
Dette skjer ved at foreldra dine eller dei føresette saman med deg set seg inn i og forstår kva som ligg i samtykket og det å inneha
en tryggleiksklarering. Deretter signerast dokumentet «Samtykkje personkontroll av person under 18 år».
Det er viktig at du svarer ærleg, tek deg god tid til å fylle ut blanketten og les rettleiingstekstane nøye. Klareringsstyresmakta vil
leggje til grunn at du har lese og forstått rettleiingsteksten, når dei behandlar søknaden. Mangelfull utfylling av
personopplysningsblanketten kan tolkast som at du prøver å halde tilbake informasjon (overfor klareringsstyresmakta og den
autorisasjonsansvarlege), og kan føre til ei negativ klareringsavgjerd.
Personopplysningsblanketten har mange ja/nei-spørsmål. Dersom du svarer ja på nokon av dei, må du gi nærmare forklaring på
den aktuelle staden i blanketten. Dersom du ikkje får plass i det aktuelle feltet, bruker du merknadsfeltet (punkt 22) i blanketten
eller eit eige ark som du legg ved (punkt 23). Nummerer og merk vedlegg med fullt namn og fødselsdato. Skriv tydeleg med
blokkbokstavar, og bruk blå kulepenn.
Bruk «Rettleiing til utfylling av personopplysningsblanketten» under utfylling. Rettleiinga finn du på
http://www.nsm.stat.no/publikasjoner/skjema

Informasjon om klareringsnivå

Kryss av for kva
klareringsnivå det er
behov for

KONFIDENSIELT (K)

NATO CONFIDENTIAL (NC)

Du må fylle ut pkt. 2-13 + ev pkt. 14
og pkt. 21–24

HEMMELEG (H)

NATO SECRET (NS)

Du må fylle ut pkt. 2-13 + ev. pkt.14
og pkt. 21–24

STRENGT HEMMELEG (SH)

COSMIC TOP SECRET (CTS)

Du må fylle ut pkt. 2-13 +ev. pkt. 14 og pkt.
15-24

Dersom den autorisasjonsansvarlege ikkje har kryssa av for klareringsnivå, bør du spørje om dette før du fyller ut blanketten.
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Fornamn:………………….………….

Fødselsdato:………………......

Personalia

2.1

Fødselsdato (6 siffer)

2.2

Personnr. (5 siffer)

D-nummer (11 siffer, berre utanlandske statsborgarar)

2.3

Etternamn

Tidlegare etternamn

Dato for endring

2.4

For- og mellomnamn

Tidlegare for- og mellomnamn

Dato for endring

2.5

Bustadadresse

Mann

2.6

2.10 Postadresse

Kvinne

Postnr.

2.11 Postnr.

2.15 Tlf. arbeid

2.7

Poststad

2.8

2.12 Poststad

Land

2.9

2.13 Land

Frå år

2.14 Frå år

2.16 Tlf. mobil

2.17 Fødeby/-stad

2.18 Fødeland

2.19 E-postadresse

Statsborgarskap
2.20 Noverande statsborgarskap

2.21 Dato for noverande statsborgarskap

Passnummer (berre utanlandske
statsborgarar)

Ved fødsel
2.22 Har du gyldig statsborgarskap frå andre land?

Nei

Ja

2.23 Har du tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?

Nei

Dersom ja, skriv landa

Passnummer

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Passnummer

Til dato

Usikker

Ja

Usikker

Utanlandsopphald og bustadadresse utanfor Noreg dei siste ti åra
Les om beskriving av bustadadresser i utlandet i rettleiinga, spesielt om krav til dokumentasjon for verifisering av utenlandsadresser du oppgir.
2.24 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

3
3.1

4
4.1

2.25 Postnr./zip

2.26 By/stad

2.27 Land

2.28 Frå–til (mmåå)

Sivilstatus
Ugift

Sambuar

Separert

Gift/partnar

Skild

Enkje/enkjemann

Familieforhold
Har du barn (omfattar òg ste-/fosterbarn)?
Nei

Dersom ja, kor mange?
4.2

4.2 Har du søsken (omfattar òg halv-/ste-/fostersøsken)?

Ja

Nei

Dersom ja, kor mange?

Ja

5 Utdanning
5.1 Namn og adresse til undervisningsstaden

5.2 Studieretning

5.3 Land

5.4 Frå–til (mmåå)

6.1 Noverande arbeidsgivar, adresse/tenestestad

6.2 Stilling

6.3 Land

6.4 Frå–til (mmåå)

6.5 Eventuelle andre arbeidsgivarar (inkludert næringsinteresser), adresse/tenestestad

6.6 Stilling

6.7 Land

6.8 Frå–til (mmåå)

6.9 Tidlegare arbeidsgivarar, adresse/tenestestad

6.10 Stilling

6.11 Land

6.12 Frå–til (mmåå)

6 Arbeidserfaring dei siste ti åra
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7 Strafferettslege forhold i Noreg og utlandet
Les om strafferettslege forhold i rettleiinga.
7.1 Har du nokon gong blitt politimeld?

Nei

Ja

7.2 Har du nokon gong blitt sikta/tiltalt?

Nei

Ja

7.3 Har du nokon gong hatt saker hos politiet som har blitt lagde vekk?

Nei

Ja

7.4 Har du nokon gong fått avgjort ei sak i konfliktråd?

Nei

Ja

7.5 Har du nokon gong fått påtaleunnlating?

Nei

Ja

7.6 Har du nokon gong fått bot/førelegg?

Nei

Ja

7.7 Har du nokon gong blitt domfelt?

Nei

Ja

7.8 Har du nokon gong fått disiplinær refsing eller ordensstraff (militær/sivil)?

Nei

Ja

Kryssar du av for ja på nokon av spørsmåla i punkt 7, skal du gi ei utfyllande utgreiing og opplyse om tidspunkt i feltet nedanfor (bruk ev. eit eige vedlegg). Du skal gjere
greie for alle forhold. Dersom du kryssar av for ja på fleire av spørsmåla om det same forholdet, skal du berre greie ut éin gong.
Utgreiing om
punkt:

8 Økonomi
Les om økonomi i rettleiinga.
8.1

Har du i løpet av dei siste ti åra mishalde økonomiske krav som har ført til særskilde avtalar
med kreditor, inkasso eller tvangsinndriving?

Nei

Ja

8.2

Har du nokon gong fått konkurskarantene?

Nei

Ja

8.3

Har du fått gjeld som følgje av pengespel dei siste ti åra?

Nei

Ja

8.4

Korleis vil du karakterisere den økonomiske situasjonen din?

Vanskeleg

Veit ikkje

God

Handterbar

Kryssar du av for Vanskeleg, Handterbar, Veit ikkje og/eller Ja i punkt 8, skal du gi ei utfyllande utgreiing og opplyse om tidspunkt i feltet nedanfor (bruk ev. eit eige
vedlegg).
Utgreiing om
punkt:

9 Rus- og dopingmiddel
Les om rus- og dopingmiddel i rettleiinga.
9.1

Har du i løpet av dei siste ti åra fått negative reaksjonar frå andre personar grunna alkoholbruken din?

9.2

Har du i løpet av dei siste ti åra hatt negative hendingar der bruk av alkohol har vore ei medverkande årsak?

9.3

Gjer greie for om du nokon gong har prøvd/brukt narkotika – i så fall kva, mengd, frekvens og når?

9.4

Gjer greie for om du nokon gong har prøvd/brukt dopingmiddel – i så fall kva, mengd, frekvens og når?

9.5

Beskriv haldninga di til narkotika og doping.

9.6

Har du i løpet av dei siste ti åra vore involvert i negative hendingar eller fått negative reaksjonar der bruken din av
narkotika, legemiddel og/eller dopingmiddel har vore ei medverkande årsak?

Nei

Ja

9.7

Har du i løpet av dei siste ti åra hatt ein individuell Akan-avtale?

Nei

Ja

9.8

Har du i løpet av dei siste ti åra søkt om, vore til utgreiing for eller fått behandling for problem med alkohol, narkotika,
dopingmiddel og/eller legemiddel?

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Kryssar du av for ja i punkt 9, skal du gi ei utfyllande utgreiing og opplyse om tidspunkt i feltet nedanfor (bruk ev. eit eige vedlegg).
Utgreiing om
punkt:
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10 Helseopplysningar
Les om helseopplysningar i rettleiinga.
10.1 Har du i løpet av dei siste ti åra vore til utgreiing/behandling for psykiske lidingar?

Nei

Ja

10.2 Har du i løpet av dei siste ti åra hatt sjukdom som på medisinsk grunnlag, forbigåande eller varig, kan påverke kor
årvaken du er, eller vurderingsevna di?

Nei

Ja

10.3 Bruker du jamleg legemiddel som kan påverke kor årvaken du er, eller vurderingsevna di?

Nei

Ja

Kryssar du av for ja i punkt 10, skal du gi ei utfyllande utgreiing og opplyse om tidspunkt i feltet nedanfor (bruk ev. eit eige vedlegg).
Utgreiing om
punkt:

11 Tilknyting til andre statar enn Noreg
Les om tilknyting til andre statar og definisjon av nærståande i rettleiinga.
11.1 Har du nokon gong hatt eigedom, investeringar eller andre økonomiske interesser i utlandet?

Nei

Ja

11.2 Har du nokon gong sendt pengar til eller fått pengar frå utlandet?

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

11.6 Har du nokon gong hatt kontakt med personar du har oppfatta som representantar for utanlandsk etterretning?

Nei

Ja

11.7 Har du gyldig pass eller andre ID-dokument frå andre statar enn dei du har nemnt under punkt 2.20–2.23?

Nei

Ja

11.8 Er du knytt til andre statar som ikkje er omfatta av spørsmåla tidlegare i punkt 11, og som du trur
klareringsstyresmakta kan ha interesse av?

Nei

Ja

11.9 Har du nærståande som er busette utanfor Noreg?

Nei

Ja

11.10 Har nokon av dine nærståande nokon gong hatt eigedom, investeringar eller andre økonomiske interesser i
utlandet?

Nei

Ja

11.11 Kjenner du til om nokon av dine nærståande har sendt pengar til eller fått pengar frå utlandet?

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

11.14 Kjenner du til om nokon av dine nærståande nokon gong har hatt statsborgarskap eller pass frå andre statar?

Nei

Ja

11.15 Kjenner du til om nokon av dine nærståande er eller har vore knytte til andre statar (styresmakter, organisasjonar,
aktørar i utlandet), som ikkje er omfatta av spørsmåla tidlegare i punkt 11, og som du trur klareringsstyresmakta
kan ha interesse av?

Nei

Ja

11.3 Har du nokon gong vore tilsett av, gjort teneste for, søkt oppdrag for eller blitt bedt om å utføre tenester for andre
statar?
11.4 Har du nokon gong hatt kontakt med representantar frå ein ambassade eller eit konsulat som høyrer til andre
statar?
11.5 Har du hatt samanhengande opphald på meir enn tre månader eller gjentekne kortare opphald i andre statar
(med unntak av opphalda i punkt 2.24)?

11.12 Er det nokon av dine nærståande som nokon gong har vore tilsett av, gjort teneste for, søkt oppdrag for eller blitt
bedt om å utføre tenester for andre statar?
11.13 Er det nokon av dine nærståande som har eller har hatt kontakt med personar du har oppfatta som representantar
for utanlandsk etterretning?

Kryssar du av for ja i punkt 11, skal du gi ei utfyllande utgreiing om stat, tidsperiode og omstende nedanfor (bruk ev. eit eige vedlegg). Ved ja på spørsmål 11.9–11.15
oppgi din relasjonen til nærståande og før opp namnet i punkt 14 hvis ikkje den nærståande omfattast av punktane 15-20.
Utgreiing om
punkt:
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12 Andre tryggleiksopplysningar
Les om andre tryggleiksopplysningar i rettleiinga.
12.1 Har du nokon gong hatt kontakt med personar, organisasjonar eller grupper i Noreg eller utlandet som kan vere
involverte i planlegging, førebuing eller gjennomføring av spionasjehandlingar, sabotasjehandlingar eller
terrorhandlingar?
12.2 Har du nokon gong hatt kontakt med personar, organisasjonar eller grupper i Noreg eller utlandet som kan vere
involverte i organisert kriminalitet?
12.3 Kjenner du til om nokon av dine nærståande nokon gong har hatt kontakt med personar, organisasjonar eller
grupper i Noreg eller utlandet som kan vere involverte i organisert kriminalitet?

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

12.4 Kjenner du til om nokon av dine nærståande har blitt politimelde og/eller straffa i Noreg eller i utlandet?

Nei

Ja

12.5 Er det andre forhold du trur er relevante for behandling av klareringssaka di, som ikkje er dekte av tidlegare
spørsmål i blanketten?

Nei

Ja

Kryssar du av for ja i punkt 12, skal du gi ei utfyllande utgreiing (skriv kven det gjeld, relasjon du har til personen, kva det gjeld, og kva stat det gjeld) og opplyse om
tidspunkt i feltet nedanfor. Gjer òg greie for kva resultat/utfall det blei av den nemnde kontakten (bruk ev. eit eige vedlegg). Ved ja på spørsmål 12.3-12.4 oppgi din
relasjonen til nærståande og før opp namnet i punkt 14hvis ikkje den nærståande omfattast av punktane 15-20.
Utgreiing om
punkt:

13 Noverande sambuar/ektefelle/partnar
Fylles ut for alle klareringsnivåer.
13.1 Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

Mann

13.2 Fødselsnummer

13.3 D-nummer

Kvinne

13.4 Fødeby/-stad

13.5 Fødeland

13.6 Noverande statsborgarskap 13.7 Dato for noverande
statsborgarskap

13.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

13.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Ja

13.10 Har du felles barn med personen i pkt. 13.1?

Nei
Postnr./zip

13.11 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

By/stad

Ja

Land

Frå–til (mm.åå)

14 Nærståande du har ei anna nær tilknyting til
Ved Ja på spørsmål 11.9-11.15 og 12.3-12.4 oppgir du namnet på den nærståande viss ikkje personen omfattast av punktane 15-20.
14.1 Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

Mann

14.2 Fødselsnummer

14.3 D-nummer

Kvinne

14.4 Fødeby/-stad

14.5 Fødeland

14.6 Noverande statsborgarskap 14.7 Dato for noverande
statsborgarskap

14.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

14.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
14.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

Postnr./zip

By/stad

Land

Frå–til (mm.åå)

15 Forelder
Fyll ut ved klareringsnivå SH og CTS.
15.1 Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

Mann

15.2 Fødselsnummer

15.3 D-nummer

Kvinne

15.4 Fødeby/-stad

15.5 Fødeland

15.6 Noverande statsborgarskap 15.7 Dato for noverande
statsborgarskap

15.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

15.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
15.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)
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16 Forelder
Fyll ut ved klareringsbehov SH og CTS.
16.1 Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

Mann

16.2 Fødselsnummer

16.3 D-nummer

Kvinne

16.4 Fødeby/-stad

16.5 Fødeland

16.6 Noverande statsborgarskap 16.7 Dato for noverande
statsborgarskap

16.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

16.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
16.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

Postnr./zip

By/stad

Land

Frå–til (mm.åå)

16.11

17 Steforelder eller fosterforelder
Fyll ut ved klareringsnivå SH og CTS.
17.1 Etternamn (ev. også tidlegare), for- og
mellomnamn

17.4 Fødeby/-stad

Mann

Steforelder

Kvinne

Fosterforelder

17.5 Fødeland

17.2 Fødselsnummer

17.3 D-nummer

17.6 Noverande statsborgarskap 17.7 Dato for noverande
statsborgarskap

17.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

17.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
17.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

Postnr./zip

By/stad

Land

Frå–til (mm.åå)

18 Steforelder eller fosterforelder
Fyll ut ved klareringsnivå SH og CTS.
18.1 Etternamn (ev. også tidlegare), for- og
mellomnamn

18.4 Fødeby/-stad

Mann

Steforelder

Kvinne

Fosterforelder

18.5 Fødeland

18.2 Fødselsnummer

18.3 D-nummer

18.6 Noverande statsborgarskap 18.7 Dato for noverande
statsborgarskap

18.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

18.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
18.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

Postnr./zip

By/stad

Land

Frå–til (mm.åå)

19 Barn (inkludert stebarn og fosterbarn)
Fyll ut ved klareringsnivå SH og CTS.
19.1 A) Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

19.2 Fødselsnummer

Barn

19.3 D-nummer

Ste-/fosterbarn

19.4 Fødeby/-stad

19.5 Fødeland

19.6 Noverande statsborgarskap 19.7 Dato for noverande
statsborgarskap

19.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

19.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
19.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)
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19 Barn (inkludert stebarn og fosterbarn)
Fyll ut ved klareringsnivå SH og CTS.
19.1 B) Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

19.2 Fødselsnummer

Barn

19.3 D-nummer

Ste-/fosterbarn

19.4 Fødeby/-stad

19.5 Fødeland

19.6 Noverande statsborgarskap 19.7 Dato for noverande
statsborgarskap

19.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

19.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
19.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

Postnr./zip

19.1 C) Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

By/stad

Land

19.2 Fødselsnummer

Barn

Frå–til (mm.åå)

19.3 D-nummer

Ste-/fosterbarn

19.4 Fødeby/-stad

19.5 Fødeland

19.6 Noverande statsborgarskap 19.7 Dato for noverande
statsborgarskap

19.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

19.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
19.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

Postnr./zip

19.1 D) Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

By/stad

Land

19.2 Fødselsnummer

Barn

Frå–til (mm.åå)

19.3 D-nummer

Ste-/fosterbarn

19.4 Fødeby/-stad

19.5 Fødeland

19.6 Noverande statsborgarskap 19.7 Dato for noverande
statsborgarskap

19.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

19.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
19.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

Postnr./zip

By/stad

Land

Frå–til (mm.åå)

20 Søsken (inkludert halvsøsken, stesøsken og fostersøsken)
Fyll ut ved klareringsnivå SH og CTS.
20.1 A) Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

20.2 Fødselsnummer

Søsken

20.3 D-nummer

Ste-/fostersøsken

20.4 Fødeby/-stad

20.5 Fødeland

20.6 Noverande statsborgarskap 20.7 Dato for noverande
statsborgarskap

20.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

20.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
20.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)
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Etternamn:…………………………………….…..

Fornamn:………………….………….

Fødselsdato:………………......

20 Søsken (inkludert halvsøsken, stesøsken og fostersøsken)
Fyll ut ved klareringsnivå SH og CTS.
20.1 B) Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

20.2 Fødselsnummer

Søsken

20.3 D-nummer

Ste-/fostersøsken

20.4 Fødeby/-stad

20.5 Fødeland

20.6 Noverande statsborgarskap 20.7 Dato for noverande
statsborgarskap

20.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

20.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
20.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

Postnr./zip

20.1 C) Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

By/stad

Land

20.2 Fødselsnummer

Søsken

Frå–til (mm.åå)

20.3 D-nummer

Ste-/fostersøsken

20.4 Fødeby/-stad

20.5 Fødeland

20.6 Noverande statsborgarskap 20.7 Dato for noverande
statsborgarskap

20.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

20.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
20.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

Postnr./zip

20.1 D) Etternamn (ev. også tidlegare), for- og mellomnamn

By/stad

Land

20.2 Fødselsnummer

Søsken

Frå–til (mm.åå)

20.3 D-nummer

Ste-/fostersøsken

20.4 Fødeby/-stad

20.5 Fødeland

20.6 Noverande statsborgarskap 20.7 Dato for noverande
statsborgarskap

20.8 Har personen gyldig statsborgarskap frå andre land?
Nei

Dersom ja, skriv landa

Frå dato

Dersom ja, skriv landa

Til dato

Ja

20.9 Har personen tidlegare hatt statsborgarskap frå andre land?
Nei
Ja
20.10 Bustadadresse i utlandet (ikkje postboksadresse)

Postnr./zip

By/stad

Land

Frå–til (mm.åå)

21 Referansar
21.1 Etternamn, for- og mellomnamn på referanse frå arbeidslivet

21.2 Stilling/verksemd

21.3 Adresse

21.4 Land

21.5 Telefon, arbeid, privat og ev. mobil

21.6 E-postadresse

21.7 Etternamn, for- og mellomnamn på referanse frå privat samanheng

21.8 Stilling/verksemd

21.9 Adresse

21.10 Land

21.11 Telefon, arbeid privat og ev. mobil
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Etternamn:…………………………………….…..

Fornamn:………………….………….

Fødselsdato:………………......

22 Merknader/kommentarar (bruk ev. eit eige vedlegg som er merkt med fullt namn og fødselsdato)

23 Talet på vedlegg

Tal:

24 Samtykke og underskrift
Eg samtykkjer i at det kan gjennomførast personkontroll, jf. tryggleikslova § 8-5. Eg stadfestar at eg samvitsfullt og etter beste evne har svart på
spørsmåla på blanketten. Eg er kjend med at eg har plikt til å varsle den autorisasjonsansvarlege ved endring av forhold som kan verke inn på
tryggleiksklareringa, jf. tryggleikslova § 8-11. Skriv fullt namn og fødselsdato øvst på kvar side på blanketten.
24.1 Dato og år

24.2 Underskrift

25 Klareringsavgjerd (klareringsstyresmakta fyller ut dette ved behov)
25.1 Klareringsstyresmakt

25.2 Klarert for
nasjonalt

25.3 Klarert for NATO

25.6 Stad, dato og år

25.7 Underskrift (KM)

25.4 Avgjerda kan tidlegast
vurderast (dato)

25.5 Vilkår

Nei

Dok.ref.

Ja

26 Samtykke til ny personkontroll ved fornying av tryggleiksklarering innanfor gyldigheitstida for klareringa
Dersom denne versjonen av personopplysningsblanketten framleis er gyldig, kan du nytte han ved førespurnad om ny
tryggleiksklarering.
Eg samtykkjer i at det kan gjennomførast ein ny personkontroll, og stadfestar at tidlegare utfylte felt på denne blanketten er gått nøye gjennom i
samband med den nye personkontrollen. Eg er klar over at dersom eg har unnlate å melde frå om endringar sidan førre klarering, kan det tolkast
som at eg har halde tilbake informasjon overfor klareringsstyresmakta som kan verke inn på utfallet av klareringa.
26.1 Endringar (gi opplysningar om kva punkt som er endra i punkt 22)

Ingen endringar sidan førre klarering
26.2 Dato og år

Endringane er førte opp på dei aktuelle stadene
på blanketten

Endringane er førte opp på eit eige
vedlegg

26.3 Underskrift
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