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Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) desember 2020 

Etternavn:……………………………………,…..                       Fornavn………………….…………..,  Fødselsdato:………………...... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

          PERSONOPPLYSNINGSBLANKETT 
  FOR SIKKERHETSKLARERING 

GRADERINGSMERKE 
Utfylt blankett skal 

ved mottak 
sikkerhetsgraderes 

etter sitt innhold 

 
1 Viktig informasjon til deg som skal sikkerhetsklareres. 
 
Samtykke til personkontroll: 
Den som skal klareres må gi samtykke til at sikkerhetsmyndigheten og klareringsmyndigheten kan gjennomføre en personkontroll. 
Ved å fylle ut og signere denne blanketten samtykker du til dette. Samtykket omfatter også fornyet personkontroll i klareringens 
gyldighetstid dersom det er behov for det. Samtykket skal være frivillig. 
 
En personkontroll innebærer innhenting av informasjon fra ulike kilder: 

• Egenopplysninger som du gir om deg selv og dine nærstående i personopplysningsblanketten, jf. sikkerhetsloven § 8-5 
fjerde og femte ledd og klareringsforskriften § 6, eller andre opplysninger som du gir i medhold av sikkerhetsloven med 
forskrifter. 

• Opplysninger som innhentes fra relevante registre, jf. sikkerhetsloven § 8-5 sjette ledd og klareringsforskriften § 8. Dette 
er opplysninger fra registre hos politiet, Politiets sikkerhetstjeneste, skatteetaten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, 
Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, Utlendingsdirektoratet, namsmyndighetene, Kartverket, Brønnøysundregistrene, 
kredittopplysnings- og inkassoselskaper. Samtykket omfatter opphevelse av en eventuell registrert kredittsperre. 

• Opplysninger som innhentes fra andre relevante kilder, jf. sikkerhetsloven § 8-5 sjette ledd. Eksempler på slike kilder kan 
være andre offentlige myndigheter, tjenestesteder, arbeidsplasser og andre referanser eller kilder som er åpent 
tilgjengelig for allmennheten. 

• Tilsvarende opplysninger fra kilder i land hvor du har/har hatt bopel eller annen tilknytning til. 
 

Samtykket omfatter videre at opplysninger om din klareringsstatus, tilknytning til andre stater, tjenestested eller anmodende 
virksomhet kan utleveres til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) dersom PST anser dette som nødvendig for å ivareta tjenestens 
oppgaver. Opplysningene som innhentes gjennom personkontrollen vil ikke bli brukt til andre formål enn til å vurdere klarering og 
autorisasjon, eller annen behandling som følger av sikkerhetsloven. Opplysningene vil bli behandlet og beskyttet i samsvar med 
de kravene som følger av sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter. 
 
Er du under 18 år stilles det krav til at dine foreldre eller foresatte samtykker til at det gjennomføres en personkontroll. Dette 
gjøres ved at dine foreldre eller foresatte sammen med deg setter seg inn i og har forstått hva det innebærer å gjennomføre en 
personkontroll og å ha en sikkerhetsklarering. Deretter signeres dokumentet «Samtykke til personkontroll av person under 18 år».  
 
Det er viktig at du svarer ærlig, tar deg god tid til å svare på spørsmålene og leser veiledningstekstene nøye. 
Klareringsmyndigheten vil i sin behandling legge til grunn at du har lest og forstått veiledningsteksten. Mangelfull utfylling av 
personopplysningsblanketten kan tolkes som tilbakeholdelse av informasjon (overfor klareringsmyndigheten og 
autorisasjonsansvarlig) og kan føre til en negativ klareringsavgjørelse. 
 
Personopplysningsblanketten består av mange ja/nei-spørsmål. Hvis du svarer Ja på noen av disse, må du gi nærmere forklaring 
på angitt sted i blanketten. Hvis du ikke får nok plass i angitt felt, bruk merknadsfeltet (punkt 22) i blanketten, eventuelt et eget ark 
som du legger ved (punkt 23). Vedlegg skal nummereres og merkes med fullt navn og fødselsdato. Skriv tydelig med 
blokkbokstaver og bruk blå kulepenn. 
 
Bruk «Veiledning til utfylling av personopplysningsblanketten for sikkerhetsklarering» under utfylling av blanketten. Veiledningen 
finner du på http://www.nsm.stat.no/publikasjoner/skjema. 
 
  
 

 
Informasjon om klareringsnivå 

Kryss av for hvilket 
klareringsnivå det er 
behov for 

KONFIDENSIELT (K)  NATO CONFIDENTIAL (NC)  
Du må fylle ut pkt.2-13 + ev. pkt. 14 og  
pkt. 21-24 

HEMMELIG (H)  NATO SECRET (NS)  
Du må fylle ut pkt.2-13 + ev. pkt. 14 og 
pkt. 21-24 

STRENGT HEMMELIG (SH)  COSMIC TOP SECRET (CTS)  
Du må fylle ut pkt. 2-13 + ev. pkt.14 og 
pkt. 15 - 24 

                Hvis autorisasjonsansvarlig ikke har krysset av for klareringsnivå, bør du spørre om dette før du fyller ut blanketten. 
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2 Personalia 
2.1 Fødselsdato 6 siffer 2.2 Personnr. 5 siffer  D-nummer (11 siffer, kun utenlandske statsborgere) 
              Mann   Kvinne  
2.3 Etternavn Tidligere etternavn Dato for endring 

2.4 For- og mellomnavn Tidligere for- og mellomnavn Dato for endring 

2.5 Bostedsadresse  2.6 Postnr. 2.7 Poststed 2.8 Land 2.9 Fra år 

2.10 Postadresse  2.11 Postnr. 2.12 Poststed 2.13 Land 2.14 Fra år 

2.15 Tlf. arbeid 2.16 Tlf. mobil 

2.17 Fødeby/-sted 2.18 Fødeland 2.19 E-postadresse  

Statsborgerskap 
2.20 Gjeldende statsborgerskap 
 

 2.21 Dato for gjeldende statsborgerskap 
                                                                   Ved fødsel 

Passnummer (kun utenlandske 
statsborgere) 
 

2.22 Har du gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, usikker, oppgi land Passnummer Fra dato 

   Nei   Ja   Usikker 
2.23 Har du tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, usikker, oppgi land Passnummer Dato for opphør 

   Nei   Ja   Usikker        

Utenlandsopphold og bostedsadresse utenfor Norge de siste ti årene 
Les om beskrivelse av bostedsadresser utland i veiledningen, spesielt til krav om dokumentasjon for verifisering av utenlandsadresser du oppgir. 
2.24 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene 2.25 Postnr./Zip 2.26 By/sted 2.27 Land 2.28 Fra-til (mm/åå) 

     

     

 

3 Sivilstatus 

3.1   Ugift   Samboer   Gift/partner   Separert   Skilt   Enke/enkemann 

 

4 Familieforhold 
4.1 Har du barn, også ste-/fosterbarn? Hvis ja - hvor mange? 4.2 4.2 Har du søsken, også halv-/ste-/fostersøsken? Hvis ja - hvor mange? 

            Nei     Ja        Nei     Ja 

 

5 Utdanning 
5.1 Undervisningsstedets navn og adresse 5.2 Studieretning 5.3 Land 5.4 Fra - til (mm/åå) 

    

 
6 Arbeidserfaring de siste ti årene 
 6.1 Nåværende arbeidsgiver, adresse/tjenestested 6.2 Stilling 6.3 Land 6.4 Fra - til (mm/åå) 

6.5 Eventuell biarbeidsgiver (herunder næringsinteresser), adresse/tjenestested 6.6 Stilling 6.7 Land 6.8 Fra - til (mm/åå) 

6.9 Tidligere arbeidsgivere, adresse/tjenestested 6.10 Stilling 6.11 Land  6.12 Fra - til (mm/åå) 
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7 Strafferettslige forhold i Norge og utlandet 
      Les om strafferettslige forhold i veiledningen 
7.1 Har du noen gang blitt anmeldt?    Nei   Ja 

7.2 Har du noen gang blitt siktet/tiltalt?    Nei  Ja 

7.3 Har du noen gang hatt saker hos politiet som har blitt henlagt?    Nei  Ja 

7.4 Har du noen gang fått avgjort en sak i konfliktråd?    Nei  Ja 

7.5 Har du noen gang blitt gitt påtaleunnlatelse?    Nei  Ja 

7.6 Har du noen gang blitt ilagt bot / forelegg?    Nei  Ja 

7.7  Har du noen gang blitt domfelt?    Nei  Ja 

7.8 Har du noen gang blitt ilagt disiplinær refselse eller ordensstraff (militær/sivil)?    Nei  Ja 

Krysser du av for Ja på noen av spørsmålene i punkt 7 skal du gi utfyllende redegjørelse samt tidsangivelse i feltet nedenfor (benytt ev. eget vedlegg). Du skal redegjøre 
for alle forhold. Dersom du krysser av for Ja på flere av spørsmålene vedrørende samme forhold – redegjør kun én gang.  

Redegjørelse 
punkt: 

 

  

  

  

  

 

8 Økonomi 
      Les om økonomi i veiledningen 
8.1 Har du i løpet av de siste ti årene misligholdt økonomiske krav som har ført til særskilte avtaler 

med kreditor, inkasso eller tvangsinndrivelse?        Nei     Ja 

8.2 Har du noen gang vært ilagt konkurskarantene?       Nei     Ja 

8.3 Har du pådratt deg gjeld som følge av pengespill de siste ti årene?       Nei     Ja 

8.4 Hvordan vil du karakterisere din økonomiske situasjon?       God            Håndterbar             Vanskelig            Vet ikke 

Krysser du av for Håndterbar, Vanskelig, Vet ikke og/eller Ja i punkt 8 skal du gi utfyllende redegjørelse samt tidsangivelse i feltet nedenfor (benytt ev. eget vedlegg). 

Redegjørelse 
punkt: 

 

  

  

  

 

9 Rus- og dopingmidler 
     Les om rus- og dopingmidler i veiledningen 
9.1 Har du i løpet av de siste ti årene mottatt negative reaksjoner fra andre personer grunnet din alkoholbruk? 

  Nei   Ja 

9.2 Har du i løpet av de siste ti årene hatt negative hendelser der bruk av alkohol har vært medvirkende årsak? 
  Nei   Ja 

9.3 Redegjør for om du noen gang har forsøkt/brukt narkotika, i så fall hva, mengde, frekvens og tidsangivelse? Skal besvares. 
 

9.4 Redegjør for om du noen gang har forsøkt/brukt dopingmidler, i så fall hva, mengde, frekvens og tidsangivelse? Skal besvares. 

9.5 Beskriv din holdning til narkotika og doping? Skal besvares. 

9.6 Har du i løpet av de siste ti årene vært involvert i negative hendelser eller fått negative reaksjoner der din bruk av 
narkotika, legemidler og/eller dopingmidler har vært en medvirkende årsak?   Nei   Ja 

9.7 Har du i løpet av de siste ti årene hatt en individuell AKAN-avtale?   Nei   Ja 

9.8 Har du i løpet av de siste ti årene søkt om, vært til utredning for eller mottatt behandling for problemer med alkohol, 
narkotika, dopingmidler og/eller legemidler?   Nei   Ja 

Krysser du av for Ja i punkt 9 skal du gi utfyllende redegjørelse samt tidsangivelse i feltet nedenfor (benytt ev. eget vedlegg) 
Redegjørelse 
punkt: 
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10 Helseopplysninger 
        Les om helseopplysninger i veiledningen 
10.1 Har du i løpet av de siste ti årene vært til utredning/behandling for psykiske lidelser?   Nei  Ja 
10.2 Har du i løpet av de siste ti årene hatt sykdom som på medisinsk grunnlag, forbigående eller varig, kan påvirke din 

årvåkenhet eller vurderingsevne?  Nei  Ja 

10.3 Bruker du regelmessig legemidler som kan påvirke din årvåkenhet eller vurderingsevne?  Nei  Ja 

Krysser du av for Ja i punkt 10 skal du gi utfyllende redegjørelse samt tidsangivelse i feltet nedenfor (benytt ev. eget vedlegg).  
Redegjørelse 
punkt: 

 

  

  

  

 

11 Tilknytning til andre stater enn Norge 
       Les om tilknytning til andre stater og definisjon av nærstående i veiledningen 

11.1 Har du noen gang hatt eiendom, investeringer eller andre økonomiske interesser i utlandet?      Nei  Ja 

11.2 Har du noen gang sendt/mottatt penger til/fra utlandet?     Nei  Ja 
11.3 Har du noen gang vært ansatt av, gjort tjeneste for, søkt oppdrag for eller blitt bedt om å utføre tjenester for andre 

stater?     Nei  Ja 

11.4 Har du noen gang hatt kontakt med representanter fra ambassade eller konsulat tilhørende andre stater?     Nei  Ja 
11.5 Har du hatt sammenhengende opphold over tre måneder, eller gjentatte kortere opphold i andre stater? 

(med unntak av opphold oppgitt i punkt 2.24)     Nei  Ja 

11.6 Har du noen gang hatt kontakt med personer du har oppfattet som representanter for utenlandsk etterretning?     Nei  Ja 

11.7 Har du gyldig pass eller andre ID- dokumenter fra andre stater enn oppgitt i punkt 2.20-2.23?     Nei  Ja 
11.8 Har du tilknytning til andre stater som ikke omfattes av spørsmålene tidligere i punkt 11, og som du tror 

klareringsmyndigheten kan ha interesse av?     Nei  Ja 

11.9   Har du nærstående som er bosatt utenfor Norge?           Nei  Ja 
11.10  Har noen av dine nærstående noen gang hatt eiendom, investeringer, og/eller andre økonomiske interesser i 

utlandet?     Nei  Ja 

11.11  Kjenner du til om noen av dine nærstående har sendt/mottatt penger til/fra utlandet?     Nei  Ja 
11.12  Er det noen av dine nærstående som noen gang har vært ansatt av, gjort tjeneste for, søkt oppdrag for eller blitt 

bedt om å utføre tjenester for andre stater?     Nei  Ja 
11.13  Er det noen av dine nærstående som har eller har hatt kontakt med personer du har oppfattet som representanter 

for utenlandsk etterretning?     Nei  Ja 

11.14  Kjenner du til om noen av dine nærstående noen gang har hatt statsborgerskap eller pass fra andre stater?     Nei  Ja 
11.15  Kjenner du til om noen av dine nærstående har eller har hatt tilknytning til andre stater (myndigheter, 

organisasjoner, aktører i utlandet), som ikke omfattes av spørsmålene tidligere i punkt 11, og som du tror 
klareringsmyndigheten kan ha interesse av? 

    Nei  Ja 

Krysser du av for Ja i punkt 11 skal du gi utfyllende redegjørelse for hvilken stat, tidsangivelse og omstendigheter nedenfor (ev. benytt eget vedlegg).  
Ved Ja på spørsmål 11.9-11.15 oppgi din relasjon til nærstående og fyll inn personalia i punkt 14.  

Redegjørelse 
punkt: 
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12 Andre sikkerhetsmessige opplysninger  
Les om andre sikkerhetsmessige opplysninger i veiledningen 

12.1 Har du noen gang hatt kontakt med personer, organisasjoner eller grupper i Norge eller utlandet som kan være 
involvert i planlegging, forberedelser eller gjennomføring av spionasjehandlinger, sabotasjehandlinger eller 
terrorhandlinger? 

 Nei  Ja 

12.2 Har du noen gang hatt kontakt med personer, organisasjoner eller grupper i Norge eller utlandet som kan være 
involvert i organisert kriminalitet?  Nei  Ja 

12.3 Kjenner du til om noen av dine nærstående noen gang har hatt kontakt med personer, organisasjoner eller grupper 
i Norge eller utlandet som kan være involvert i organisert kriminalitet?   Nei  Ja 

12.4 Kjenner du til om noen av dine nærstående har blitt anmeldt og/eller straffet i Norge, eller i utlandet?  Nei  Ja 
12.5 Er det andre forhold du tror er relevant for behandling av klareringssaken din, som ikke er dekket av tidligere 

spørsmål i blanketten  Nei  Ja 
Krysser du av for JA i punkt 12 skal du gi utfyllende redegjørelse (oppgi hvem/din relasjon til personen, hva og hvilken stat) samt tidsangivelse i feltet nedenfor. 
Redegjør også for hvilket resultat/utfall det ble av den nevnte kontakten (benytt ev. eget vedlegg). Ved Ja på spørsmål 12.3 og 12.4 oppgi din relasjon til nærstående og 
fyll inn personalia i punkt 14. 
Redegjørelse 
punkt: 

 

  

  

 
 
13 Nåværende samboer/ektefelle/partner 

Fylles ut for alle  klareringsnivåer  
13.1 Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn        Mann 

     Kvinne 

13.2 Fødselsnummer 13.3 D-nummer 
 

 
 

           

13.4 Fødeby/-sted 
 

13.5 Fødeland 
 
 
 

13.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

13.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

13.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 
13.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
13.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

13.11 Har du felles barn med personen oppført i pkt. 13.1?     Nei   Ja 

      
14 Nærstående  

Ved Ja på spørsmål 11.9-11.15 og 12.3-12.4 oppgir du personalia på den nærstående. 
 14.1 Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn      Mann  

     Kvinne 

14.2 Fødselsnummer 14.3 D-nummer 
 

 
 

           

14.4 Fødeby/-sted 
 

14.5 Fødeland 
 
 
 

14.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

14.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

14.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 
14.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
14.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

      

15 Forelder 
        Fylles ut ved klareringsnivå SH og CTS 
15.1 Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn  Mann 

 Kvinne 

15.2 Fødselsnummer 15.3 D-nummer 
 

 
 

           

15.4 Fødeby/-sted 
 

15.5 Fødeland 
 
 
 

15.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

15.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

15.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 

15.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
15.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

     
 
 
 

Oppgi hvilken relasjon: 
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16 Forelder 
        Fylles ut ved klareringsnivå SH og CTS 
16.1 Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn     Mann 

    Kvinne 

16.2 Fødselsnummer 16.3 D-nummer 
 

 
 

           

16.4 Fødeby/-sted 
 

16.5 Fødeland 
 
 
 

16.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

16.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

16.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 
16.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
16.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

      

17 Steforelder eller fosterforelder 
Fylles ut ved klareringsnivå SH og CTS 

17.1 Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn     Mann 

    Kvinne 

Steforelder 

Fosterforelder 

17.2 Fødselsnummer 17.3 D-nummer 
 

 
 

           

17.4 Fødeby/-sted 
 

17.5 Fødeland 
 
 
 

17.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

17.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

17.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 
17.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
17.10 Bostedsadresse utland de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

      
 

18 Steforelder eller fosterforelder 
Fylles ut ved klareringsnivå SH og CTS 

18.1 Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn  Mann 

 Kvinne 

Steforelder 

Fosterforelder 

18.2 Fødselsnummer 18.3 D-nummer 
 

 
 

           

18.4 Fødeby/-sted 
 

18.5 Fødeland 
 
 
 

18.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

18.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

18.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 
18.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
18.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

      

19 Barn (inkludert stebarn og fosterbarn) 
        Fylles ut ved klareringsnivå SH og CTS 
19.1 A) Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn  Barn 

 Ste-/fosterbarn 

19.2 Fødselsnummer 19.3 D-nummer 
 

 
 

           

19.4 Fødeby/-sted 
 

19.5 Fødeland 
 
 
 

19.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

19.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

19.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 
19.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
19.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 
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19 Barn (inkludert stebarn og fosterbarn) 
Fylles ut ved klareringsnivå SH og CTS 

19.1 B) Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn  Barn 

 Ste-/fosterbarn 

19.2 Fødselsnummer 19.3 D-nummer 
 

 
 

           

19.4 Fødeby/-sted 
 

19.5 Fødeland 
 
 
 

19.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

19.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

19.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 
19.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
19.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

      
 
19.1 C) Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn  Barn 

 Ste-/fosterbarn 

19.2 Fødselsnummer 19.3 D-nummer 
 

 
 

           

19.4 Fødeby/-sted 
 

19.5 Fødeland 
 
 
 

19.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

19.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

19.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 

19.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
19.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

      
19.1 D) Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn  Barn 

 Ste-/fosterbarn 

19.2 Fødselsnummer 19.3 D-nummer 
 

 
 

           

19.4 Fødeby/-sted 
 

19.5 Fødeland 
 
 
 

19.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

19.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

19.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 
19.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
19.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

      

20 Søsken (inkludert halvsøsken, stesøsken og fostersøsken) 
Fylles ut ved klareringsnivå SH og CTS 

20.1 A) Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn  Søsken 

 Ste-/fostersøsken 

20.2 Fødselsnummer 20.3 D-nummer 
 

 
 

           

20.4 Fødeby/-sted 
 

20.5 Fødeland 
 
 
 

20.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

20.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

20.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 

20.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
20.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 
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20 Søsken (inkludert halvsøsken, stesøsken og fostersøsken) 
Fylles ut ved klareringsnivå SH og CTS 

20.1 B) Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn  Søsken 

 Ste-/fostersøsken 

20.2 Fødselsnummer 20.3 D-nummer 
 

 
 

           

20.4 Fødeby/-sted 
 

20.5 Fødeland 
 
 
 

20.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

20.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

20.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 
20.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
20.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

      
 
20.1 C) Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn  Søsken 

 Ste-/fostersøsken 

20.2 Fødselsnummer 20.3 D-nummer 
 

 
 

           

20.4 Fødeby/-sted 
 

20.5 Fødeland 
 
 
 

20.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

20.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

20.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 

20.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
20.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

      
20.1 D) Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn  Søsken 

 Ste-/fostersøsken 

20.2 Fødselsnummer 20.3 D-nummer 
 

 
 

           

20.4 Fødeby/-sted 
 

20.5 Fødeland 
 
 
 

20.6 Gjeldende statsborgerskap 
 
 

20.7 Dato for statsborgerskap 
 
 

20.8 Har personen gyldig statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land Fra dato 

  Nei   Ja 
20.9 Har personen tidligere hatt statsborgerskap fra andre land? Hvis ja, oppgi land  Dato for opphør 

  Nei   Ja 
20.10 Bostedsadresse utland innenfor de siste ti årene Postnr./Zip By/sted  Land  Fra-til (mm/åå) 

      
21 Referanser 
21.1 Etternavn, for- og mellomnavn på referanse fra arbeidslivet 21.2 Stilling/Virksomhet 

21.3 Adresse 21.4 Land 

21.5 Telefon, arbeid, privat og ev. mobil 
 

21.6 E-postadresse 
 

21.7 Etternavn, for- og mellomnavn på referanse fra privat sammenheng 
 
 

21.8 Stilling/Virksomhet 

21.9 Adresse 21.10  Land 

21.11 Telefon, arbeid privat og ev. mobil 
 
 

21.12  E-postadresse 
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22 Merknader/kommentarer (bruk ev. eget vedlegg merket med fullt navn og fødselsdato) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
23 Antall vedlegg Antall:  
 
24 Ditt samtykke og din underskrift 
Jeg samtykker til at personkontroll kan gjennomføres, jf. sikkerhetsloven § 8-5.  Jeg bekrefter at jeg samvittighetsfullt og etter beste evne har svart 
på spørsmålene i blanketten. Jeg er kjent med at jeg har plikt til å varsle autorisasjonsansvarlig ved endring av forhold som kan være av betydning 
for sikkerhetsklareringen, jf. sikkerhetsloven § 8-11. Skriv fullt navn og fødselsdato i boksen øverst på hver side i blanketten. 

24.1 Dato og år 24.2 Underskrift  
 
 

 

 
25 Klareringsavgjørelse (fylles ut av klareringsmyndigheten ved behov) 
25.1 Klareringsmyndighet 25.2 Klarert for 

nasjonalt 
25.3 Klarert for NATO 25.4  Avgjørelse kan tidligst  

vurderes (dato) 
25.5  Vilkår Dok.ref. 

      
  Nei   Ja 

25.6  Sted, dato og år 25.7  Underskrift (KM) 

 

26 Samtykke til ny personkontroll ved fornyelse av sikkerhetsklarering innenfor klareringens gyldighetstid. 
     Dersom denne versjonen av blanketten fortsatt er gyldig kan denne benyttes ved forespørsel om ny  
     sikkerhetsklarering. 

Jeg samtykker til at ny personkontroll kan gjennomføres, og bekrefter at tidligere utfylte felter i denne blanketten er nøye gjennomgått i forbindelse 
med ny personkontroll. Jeg er klar over at dersom jeg har unnlatt å melde ifra om endringer siden forrige klarering kan det tolkes som 
tilbakeholdelse av informasjon overfor klareringsmyndigheten som kan få betydning for utfallet av klareringen. 
26.1 Endringer (gi opplysninger om hvilke punkter som er endret i punkt 22) 

  Ingen endringer siden forrige klarering  Endringer oppført på aktuelt sted i blanketten  Endringer oppført på eget vedlegg 
26.2 Dato og år 26.3 Underskrift  

 


