Graderingsmerke

Personopplysningsblankett
Opplysningene skal, ved mottak hos anmodende myndighet
sikkerhetsgraderes etter sitt innhold.

DENNE SIDEN SKAL FYLLES UT AV ANMODENDE MYNDIGHET
Må fylles ut

Fødselsnr. 11 siffer

Etternavn

Fornavn

Viktig informasjon til anmodende myndighet (AM)
Kun forvaltningsorganer, eller andre virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven etter enkeltvedtak, kan på vegne av
autorisasjonsansvarlig anmode om sikkerhetsklarering.
NSM anbefaler at AM fyller ut punkt 1.3 – Klareringsbehov, før den som skal sikkerhetsklareres får blanketten til utfylling.
Dette for å bevisstgjøre personen i forhold til hvilket nivå vedkommende skal klareres for
(KONFIDENSIELT– HEMMELIG – STRENGT HEMMELIG – ev. NATO-klareringer).
AM skal, etter hovedpersonens utfylling, fylle ut alle feltene under punkt 1.
En kopi av utfylt blankett sendes sammen med følgeskriv til klareringsmyndigheten som anmodning om sikkerhetsklarering.
Autorisasjonsansvarlig skal oppbevare originalblanketten i saksomslag for personellsikkerhet.
NB! Når denne blanketten har vært benyttet én gang - bruk eget reklareringsvedlegg (S-136/1-2 B) som erstatning for s. 1 i original blankett.

1

Anmodende myndighet/anskaffelsesmyndighet

1.1

Anmodende myndighet

1.2

Reg.nr.

1.3
Nasjonalt
(K-H-SH)

Klareringsbehov
NATO
(NC-NS-CTS)

1.5

Begrunnelse og dokumentasjon av klareringsbehov jf. forskrift om personellsikkerhet § 3-1

1.6

Er anmodningen begrunnet i risikoen for vilkårlig tilgang?

Nei

Ja

1.4

Klareringsmyndighet

Annet

Hvis ja, beskriv sikkerhetstiltak som er satt i verk for å hindre denne tilgangen.

1.7

Foreligger det dokumentasjon på annen sikkerhetmessig relevant informasjon, tilknyttet hovedpersonen, i saksomslag for personellsikkerhet?

1.8

Er alle nærstående som omfattes av personkontrollen for angitt klareringsbehov påført personopplysningsblanketten?

1.9

Hvis hovedpersonen har krysset Ja på pkt. 11.8-11.13 eller 12.3 -12.4 vedrørende en nærstående – er det redegjort for hvem og hva svaret gjelder?

Nei
Nei
Nei

Ja
Ja
Ja

Hvis ja, legg dokumentasjonen ved blanketten.
Hvis nei, returner blanketten til hovedpersonen.
Hvis nei, returner blanketten til hovedpersonen.

1.10 Dato, underskrift, stilling og stempel (anmodende myndighet)

1.11 Navn i blokkbokstaver (ref. AMs signatur i 1.10)

1.12 Dato for hovedpersonens signatur (fra pkt. 25 eller 27)

1.13 Totalt antall vedlegg som følger denne blankett
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Viktig informasjon til den som skal sikkerhetsklareres
Bruk Veiledning til utfylling av personopplysningsblanketten under utfylling. Veiledningen finner du på
https://www.nsm.stat.no/publikasjoner/skjema
Når du samtykker i personkontroll, fyller du ut denne blanketten med personlig informasjon om deg selv og dine nærstående. Opplysninger
blir i samsvar med forskrift om personellsikkerhet § 3-4, innhentet fra relevante registre; herunder folkeregisteret, kreditt-, politi- og
sikkerhetsmyndigheters registre. Referanseuttalelser kan også bli innhentet. Informasjonen du gir blir brukt til vurdering av sikkerhetsklarering
og autorisasjon. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål, og vil bli behandlet med full konfidensialitet. jf. sikkerhetsloven §§ 20 og 21.
Dersom det oppstår endringer i forhold til opplysninger du har oppført i blanketten, plikter du å informere autorisasjonsansvarlig om dette.
Dette gjelder gjennom hele klareringsperioden, jf. sikkerhetsloven § 24, 1. ledd
Blanketten kan bli behandlet elektronisk etter utfylling. Skriv tydelig, bruk gjerne blokkbokstaver. Hold hver bokstav og hvert tall innenfor
feltet på blanketten og la det være mellomrom mellom navn/ord. Svar på alle spørsmål samt krav om beskrivelser. Ikke merk eller stryk
gjennom ubenyttede deler av blanketten. Hvis et svar ikke får plass i angitt felt, bruk fritekstfeltet (pkt. 23) i blanketten, ev. eget
nummerert vedlegg.
Mangelfull utfylling av blanketten kan tolkes som tilbakeholdelse av informasjon overfor klareringsmyndigheten og kan føre til en negativ
klareringsavgjørelse. En negativ klareringsavgjørelse kan påklages til klareringsmyndigheten. Avgjørelsen kan også bringes inn for EOSutvalget for uttalelse.

2

Personalia

2.1

Fødselsdato 6 siffer

2.3

Etternavn

Ev. tidligere etternavn

2.4

For- og mellomnavn

Ev. tidligere for- og mellomnavn

2.5

Bostedsadresse

2.2

Personnr. 5 siffer

Mann

Kvinne

2.6

2.10 Postadresse (hvis annen enn bostedsadresse)

Postnr.

2.7

2.11 Postnr.

Poststed

2.8

2.12 Poststed

2.15 Telefon arbeid

Land

2.9

2.13 Land

Fra år

2.14 Fra år

2.16 Telefon mobil

2.17 Fødeby/-sted

2.18 Fødeland

2.19 E-postadresse (valgfritt)

Statsborgerskap
2.20 Gjeldende statsborgerskap

2.21 Dato for gjeldende statsborgerskap

2.22 Innehar du gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

2.23 Har du tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja
Ja

Utenlandsopphold/Bostedsadresse utenfor Norge
Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
2.24 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

3

2.25 Postnr./Zipkode

2.26 By/sted

2.27 Land

2.28 Fra-til (md/år)

Sivilstatus
Ugift

Samboer

4

Familieforhold

4.1

Har du barn, også ste-/fosterbarn?

Nei

Ja

Gift

Registrert partner

Hvis ja - hvor mange?

4.2

Separert

Skilt

Har du søsken, også halv-/ste-/fostersøsken?

Nei

Enke/enkemann

Hvis ja - hvor mange?

Ja
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Fødselsnr. 11 siffer

Etternavn

Fornavn

5 Høyeste utdanning
5.1 Undervisningsstedets navn

5.2 Studieretning

5.3 Land

5.4 Fra - til (år)

6 Yrkesopplysninger siste 10 år
6.1 Nåværende arbeidsgiver, adresse/tjenestested

6.2 Land

6.3 Stilling

6.4 Begynte i stilling
(md/år)

6.5 Tidligere arbeidsgivere, adresse/tjenestested

6.6 Land

6.7 Stilling

6.8 Fra - til (md/år)

7 Strafferettslige forhold med mer i Norge og utlandet
7.1 Har du noen gang vært anmeldt?

Nei

Ja

7.2 Har du noen gang vært siktet/tiltalt?

Nei

Ja

7.3 Har du noen gang hatt saker hos politiet som er 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 vært ilagt forelegg?

Nei

Ja

7.7 Har du noen gang vært domfelt (betinget-, ubetinget fengselsstraff eller samfunnsstraff)?

Nei

Ja

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

Nei

Ja

Hvis du krysset Ja på noen av spørsmålene under pkt. 7, gi utfyllende redegjørelse med tidsangivelse og omstendigheter nedenfor (ev. benytt eget vedlegg).
Du skal redegjøre for alle forhold. Hvis du har krysset JA på flere av spørsmålene over vedrørende samme forhold – redegjør kun én gang.
Redegjørelse punkt:
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Fødselsnr. 11 siffer

Etternavn

Fornavn

8 Økonomi
God

Håndterbar

Vanskelig

Vet ikke

8.2 Har du i løpet av de siste 10 år misligholdt økonomiske krav som har medført særskilte avtaler med kreditor, gått til
inkasso eller noen form for tvangsinndrivelse, herunder trekk i lønn?

Nei

Ja

8.3 Har du noen gang vært ilagt konkurskarantene?

Nei

Ja

8.4 Har du pådratt deg gjeld som følge av pengespill de siste 10 år?

Nei

Ja

8.1 Hvordan vil du karakterisere din økonomiske situasjon?

Hvis du krysset av på Vanskelig, Vet ikke eller Ja under pkt. 8.1 til 8.4, gi utfyllende redegjørelse med tidsangivelse og omstendigheter nedenfor
(ev. benytt eget vedlegg)
Redegjørelse punkt:

9 Rus- og dopingmidler
9.1 Beskriv ditt forhold til alkohol

9.2 Beskriv ditt forhold til narkotika

9.3 Beskriv ditt forhold til doping

9.4 Har du i løpet av de siste 10 år fått negative reaksjoner fra andre på din omgang med rus- og/eller dopingmidler?

Nei

Ja

9.5 Har du i løpet av de siste 10 år vært involvert i uheldige episoder der bruk av rus- og/eller dopingmidler har vært
medvirkende årsak?

Nei

Ja

9.6 Har du i løpet av de siste 10 år brukt doping- og/eller illegale rus-/legemidler?

Nei

Ja

9.7 Har du i løpet av de siste 10 år søkt eller fått medisinsk eller annen hjelp for problemer med alkohol, narkotika, doping
Nei
Ja
eller misbruk av legemidler?
Hvis du krysset Ja på noen av spørsmålene under pkt. 9.4 – 9.7, gi utfyllende redegjørelse med tidsangivelse og omstendigheter nedenfor (ev. benytt eget vedlegg)
Beskrivelsen i 9.1 - 9.3 skal minimum si noe om mengde, frekvens, omstendigheter og holdning til henholdsvis alkohol, narkotika og doping.
Redegjørelse punkt:

10 Helseopplysninger
10.1 Er du eller har du de siste 10 år vært under behandling for psykiske lidelser?

Nei

Ja

10.2 Lider du av sykdom som på medisinsk grunnlag, forbigående eller varig, kan nedsette din dømmekraft?

Nei

Ja

10.3 Bruker du regelmessig legemidler som kan påvirke din dømmekraft?

Nei

Ja

Hvis du krysset Ja på noen av spørsmålene under pkt. 10, gi utfyllende redegjørelse med tidsangivelse og omstendigheter nedenfor (ev. benytt eget vedlegg)
Redegjørelse punkt:
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Fødselsnr. 11 siffer

Etternavn

Fornavn

11 Tilknytning til andre stater enn Norge – Hovedperson og nærstående
11.1 Har du noen gang hatt eiendom, investeringer eller andre økonomiske interesser i utlandet?

Nei

Ja

11.2 Sender/mottar du 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 pkt. 2.24).

Nei

Ja

11.6 Har du gyldig pass fra andre stater?

Nei

Ja

11.7 Har du annen tilknytning til andre stater som ikke omfattes av spørsmålene tidligere i pkt. 11, og som du tror
sikkerhetsmyndighetene kan ha interesse av?

Nei

Ja

Hvis du krysset Ja på noen av spørsmålene under punkt 11– gi utfyllende redegjørelse med stat, tidsangivelse og omstendigheter nedenfor (ev. benytt eget vedlegg)
Redegjørelse punkt:

Nærstående: Samboer, ektefelle, partner, (herunder tidligere samboer, ektefelle, partner de siste 3 år), forelder til felles barn, barn (herunder ste- eller fosterbarn),
foreldre (herunder ste- eller fosterforeldre) og søsken (herunder halv-, ste- eller fostersøsken).
Hvis du krysser av Ja på spørsmål 11.8 til 11.13 om nærstående, gi utfyllende redegjørelse om hvem det gjelder, og hva svaret dreier seg om i tekstfeltet nedenfor.
11.8

Kjenner du til om noen av dine nærstående noen gang har hatt eiendom, investeringer,
andre økonomiske interesser i utlandet?

Nei

Ja

11.9

Kjenner du til om noen av dine nærstående som du deler bopel med, sender/mottar
penger til/fra utlandet?

Nei

Ja

11.10 Kjenner du til om noen av dine nærstående noen gang har vært ansatt av, gjort tjeneste
for, søkt oppdrag for eller blitt bedt om å utføre tjenester for andre stater?

Nei

Ja

11.11 Kjenner du til om du har nærstående som noen gang har hatt statsborgerskap eller
pass fra andre stater?

Nei

Ja

11.12 Kjenner du til om noen av dine nærstående har annen tilknytning til andre stater
(myndigheter, organisasjoner, aktører i utlandet), som ikke omfattes av spørsmålene
tidligere i pkt. 11, og som du tror sikkerhetsmyndighetene kan ha interesse av?

Nei

Ja

11.13 Kjenner du til om du har nærstående som er bosatt utenfor Norden?

Nei

Ja

Hvis ja, husk å oppgi hvem, hva,
tidsangivelse og hvilken stat det
gjelder i redegjørelsen under.

Hvis du krysset Ja på noen av spørsmålene under punkt 11 – gi utfyllende redegjørelse med stat, tidsangivelse og omstendigheter nedenfor (ev. benytt eget vedlegg)
Redegjørelse punkt:

12 Andre sikkerhetsmessige opplysninger – Hovedperson og nærstående
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 som nevnt under
pkt. 12.1 og 12.2?

Nei

Ja

12.4 Kjenner du til om du har nærstående som er straffet i Norge eller utlandet?

Nei

Ja

12.5 Er det andre forhold, som ikke er dekket av tidligere svar i blanketten som du tror kan
påvirke vurderingen av din skikkethet for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon?

Nei

Ja

Hvis ja, husk å oppgi hvem, hva,
tidsangivelse og hvilken stat det
gjelderi redegjørelsen under.

Hvis du krysset Ja på noen av spørsmålene under punkt 12 – gi utfyllende redegjørelse med stat, tidsangivelse, omstendigheter samt evt. hvilke nærstående det
gjelder nedenfor (ev. benytt eget vedlegg)
Redegjørelse punkt:

Side 5 av 11

Må fylles ut

Fødselsnr. 11 siffer

Etternavn

Fornavn

NB! Hvis noen av dine nærstående i punkt 13-21 er døde, skal du bare føre opp navnet til vedkommende.

13 Nåværende samboer/ektefelle/partner
Fylles ut ved klareringsbehov H, SH og CTS.
13.1 Nåværende samboers/ektefelles/partners etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

13.2 Fødselsdato 6 siffer

13.4 Fødeby/-sted

13.5 Fødeland

13.6 Gjeldende statsborgerskap

13.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

13.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

13.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

13.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
13.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

13.11 Postnr./Zipkode

13.12 By/sted

13.13 Land

13.14 Fra-til (md/år)

13.15 Har du felles barn med personen oppført i pkt. 13?

Nei

Ja

14 Tidligere samboer/ektefelle/partner innenfor siste tre år
Fylles ut ved klareringsbehov SH og CTS.
14.1 Tidligere samboers/ektefelles/partners etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

14.2 Fødselsdato 6 siffer

14.4 Fødeby/-sted

14.5 Fødeland

14.6 Gjeldende statsborgerskap

14.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

14.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

14.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

14.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
14.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

14.11 Postnr./Zipkode

14.12 By/sted

14.13 Land

14.14 Fra-til (md/år)

14.15 Har du felles barn med personen oppført i pkt. 14?

Nei

Ja

14.16 Dato for ev. separasjon/oppløst samboerforhold

14.17 Dato for ev. skilsmisse/oppløst partnerskap

15 Forelder til felles barn (fylles ikke ut dersom personen er oppført i pkt. 13 eller 14, eller dersom felles barn er over 18 år)
Fylles ut ved klareringsbehov SH og CTS.
15.1 Forelder til felles barns etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

15.2 Fødselsdato 6 siffer

15.4 Fødeby/-sted

15.5 Fødeland

15.6 Gjeldende statsborgerskap

15.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

15.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

15.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

15.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
15.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

15.11 Postnr./Zipkode

15.12 By/sted

15.13 Land

15.14 Fra-til (md/år)
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NB! Hvis noen av dine foreldre er døde, skal du bare føre opp navnet til vedkommende.

16 Hovedpersonens mor
Fylles ut ved klareringsbehov SH og CTS.
16.1 Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

16.2 Fødselsdato 6 siffer

16.4 Fødeby/-sted

16.5 Fødeland

16.6 Gjeldende statsborgerskap

16.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

16.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

16.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

16.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
16.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

16.11 Postnr./Zipkode

16.12 By/sted

16.13 Land

16.14 Fra-til (md/år)

17 Hovedpersonens far
Fylles ut ved klareringsbehov SH og CTS.
17.1 Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

17.2 Fødselsdato 6 siffer

17.4 Fødeby/-sted

17.5 Fødeland

17.6 Gjeldende statsborgerskap

17.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

17.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

17.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

17.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
17.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

17.11 Postnr./Zipkode

17.12 By/sted

17.13 Land

17.14 Fra-til (md/år)
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NB! Hvis noen av dine ste-/fosterforeldre er døde, skal du bare føre opp navnet til vedkommende.

18 Hovedpersonens ste-/fostermor
Fylles ut ved klareringsbehov SH og CTS.
18.1 Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

Stemor

18.2 Fødselsdato 6 siffer

18.3 Personnr. 5 siffer

Fostermor
18.4 Fødeby/-sted

18.5 Fødeland

18.6 Gjeldende statsborgerskap

18.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

18.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

18.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja
Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
18.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

18.11 Postnr./Zipkode

18.12 By/sted

18.13 Land

18.14 Fra-til (md/år)

19 Hovedpersonens ste-/fosterfar
Fylles ut ved klareringsbehov SH og CTS.
19.1 Etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

Stefar

19.2 Fødselsdato 6 siffer

19.3 Personnr. 5 siffer

Fosterfar
19.4 Fødeby/-sted

19.5 Fødeland

19.6 Gjeldende statsborgerskap

19.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

19.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

19.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
19.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

19.11 Postnr./Zipkode

19.12 By/sted

19.13 Land

19.14 Fra-til (md/år)

Steforelder:
En av dine foreldres nåværende samboer, ektefelle, partner som ikke er din mor eller far, men som du har vokst opp med (helt eller delvis) før
du fylte 18 år.
Stebarn:
Barn av din nåværende samboer/ektefelle/partner, som du ikke er mor/far til, men som har hatt hele eller deler av sin oppvekst før fylte 18 år
sammen med deg.
Stesøsken:
Barn av din mors eller fars nåværende samboer/ektefelle/partner (steforelder), som du har delt hele eller deler av din oppvekst sammen med
før du fylte 18 år.
Fosterforeldre:
Omsorgspersoner du har vokst opp med/delt bopel med i et fosterhjem tildelt av barnevernstjenesten, og som du fortsatt har en tilknytning til.
Fosterbarn:
Barn som har vokst opp helt eller delvis hos deg i egenskap av et fosterhjem tildelt av barnevernstjenesten, og som du fortsatt har en
tilknytning til.
Fostersøsken:
Person som helt eller delvis har vokst opp sammen med deg, og som du fortsatt har en tilknytning til.
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NB! Hvis noen av dine barn, også ste- eller fosterbarn er døde, skal du bare føre opp navnet til vedkommende.

20 Hovedpersonens barn, også ste-/fosterbarn
Fylles ut ved klareringsbehov SH og CTS.
20.1 a) Barnets etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

20.2 Fødselsdato 6 siffer

20.4 Fødeby/-sted

20.5 Fødeland

20.6 Gjeldende statsborgerskap

20.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

20.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

20.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

20.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
20.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

20.11 Postnr./Zipkode

20.12 By/sted

20.13 Land

20.14 Fra-til (md/år)

20.1 b) Barnets etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

20.2 Fødselsdato 6 siffer

20.4 Fødeby/-sted

20.5 Fødeland

20.6 Gjeldende statsborgerskap

20.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

20.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

20.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

20.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
20.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

20.11 Postnr./Zipkode

20.12 By/sted

20.13 Land

20.14 Fra-til (md/år)

20.1 c) Barnets etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

20.2 Fødselsdato 6 siffer

20.4 Fødeby/-sted

20.5 Fødeland

20.6 Gjeldende statsborgerskap

20.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

20.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

20.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

20.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
20.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

20.11 Postnr./Zipkode

20.12 By/sted

20.13 Land

20.14 Fra-til (md/år)

20.1 d) Barnets etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

20.2 Fødselsdato 6 siffer

20.4 Fødeby/-sted

20.5 Fødeland

20.6 Gjeldende statsborgerskap

20.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

20.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

20.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

20.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
20.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

20.11 Postnr./Zipkode

20.12 By/sted

20.13 Land

20.14 Fra-til (md/år)
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NB! Hvis noen av dine søsken, også halv-/ste-/fostersøsken er døde, skal du bare føre opp navnet til vedkommende.

21 Hovedpersonens søsken, også halv-/ste-/fostersøsken
Fylles ut ved klareringsbehov SH og CTS.
21.1 a) Søskenets etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

21.2 Fødselsdato 6 siffer

21.4 Fødeby/-sted

21.5 Fødeland

21.6 Gjeldende statsborgerskap

21.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

21.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

21.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

21.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
21.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

21.11 Postnr./Zipkode

21.12 By/sted

21.13 Land

21.14 Fra-til (md/år)

21.1 b) Søskenets etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

21.2 Fødselsdato 6 siffer

21.4 Fødeby/-sted

21.5 Fødeland

21.6 Gjeldende statsborgerskap

21.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

21.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

21.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

21.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
21.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

21.11 Postnr./Zipkode

21.12 By/sted

21.13 Land

21.14 Fra-til (md/år)

21.1 c) Søskenets etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

21.2 Fødselsdato 6 siffer

21.4 Fødeby/-sted

21.5 Fødeland

21.6 Gjeldende statsborgerskap

21.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

21.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

21.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

21.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
21.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

21.11 Postnr./Zipkode

21.12 By/sted

21.13 Land

21.14 Fra-til (md/år)

21.1 d) Søskenets etternavn (ev. også tidligere), for- og mellomnavn

21.2 Fødselsdato 6 siffer

21.4 Fødeby/-sted

21.5 Fødeland

21.6 Gjeldende statsborgerskap

21.7 Dato for gjeldende statsborgerskap

21.8 Innehar vedkommende gyldig statsborgerskap fra andre land?

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket land

Fra dato

Hvis ja, oppgi hvilket land

Dato for opphør

Ja

21.9 Har vedkommende tidligere innehatt statsborgerskap fra andre land?

Nei

21.3 Personnr. 5 siffer

Ja

Ved utenlandsopphold innenfor samme land, som har vart til sammen ett år eller mer de siste 10 år, skal du oppgi fullstendig bostedsadresse.
21.10 Bostedsadresse utland (ikke postboksadresse)

21.11 Postnr./Zipkode

21.12 By/sted

21.13 Land

21.14 Fra-til (md/år)
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22 Referanser
Oppgi to referanser. Den ene bør kjenne deg fra utdanning eller arbeid, den andre fra privat sammenheng. Referanser skal ikke være nærstående.
Angitte referanser må være bosatt i Norge og bør være eldre enn 25 år.
22.1 Etternavn, for- og mellomnavn på referanse fra arbeidslivet

22.2 Stilling

22.3 Adresse

22.4 Land

22.5 Telefon, privat og ev. mobil

22.6 Telefon, arbeid

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

22.8 Stilling

22.9 Adresse

22.10 Land

22.11 Telefon, privat og ev. mobil

22.12 Telefon, arbeid

23 Merknader/kommentarer fra hovedpersonen (bruk ev. eget vedlegg)

24 Antall vedlegg
Oppgi hvor mange vedlegg du legger ved denne blanketten (pga. manglende plass for redegjørelse, flere nærstående, flere utenlandsadresser etc.)

25 Underskrift
Jeg samtykker i at personkontroll kan gjennomføres. Jeg har lest ”Veiledning til utfylling av personopplysningsblanketten”, og bekrefter at jeg samvittighetsfullt og
etter beste evne har svart på spørsmålene ovenfor. Jeg er oppmerksom på at mangelfull utfylling av blanketten kan tolkes som tilbakeholdelse av informasjon overfor
klareringsmyndigheten og kan føre til en negativ klareringsavgjørelse.
25.1 Sted og dato
25.2 Underskrift (hovedperson)

26 Klareringsavgjørelse (fylles ut av klareringsmyndighet)
26.1 Klareringsmyndighet

26.2 Klarert for
nasjonalt

26.3 Klarert for NATO

26.6 Sted og dato

26.7 Underskrift (KM)

26.4 Avgjørelse kan tidligst
vurderes (dato)

26.5 Vilkår

Nei

Dok.ref.

Ja

27 Reklarering - Hovedpersonen skal fylle ut dette feltet før AM fremsender blanketten til KM
Jeg bekrefter herved at denne blanketten er nøye gjennomgått i forbindelse med reklarering. Jeg er oppmerksom på at unnlatelse av å melde endringer siden forrige
klarering, kan tolkes som tilbakeholdelse av informasjon overfor klareringsmyndigheten, og kan føre til en negativ klareringsavgjørelse.
27.1 Endringer (gi opplysninger om hvilke punkter som er endret i pkt. 23)

Ingen endringer siden forrige klarering
27.2 Sted og dato

Endringer oppført på aktuelt sted i blanketten

Endringer oppført på eget vedlegg

27.3 Underskrift (hovedperson)

Graderingsmerke
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