Samtykke til personkontroll av person under 18 år
I særlige tilfeller vil det være nødvendig å klarere personer under 18 år, for eksempel der det er ønskelig
å benytte lærlinger i stillinger som gir tilgang til skjermingsverdig informasjon. Dersom den som skal
sikkerhetsklareres er under 18 år stilles det krav til at 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 for samtykke til personkontroll. Foreldre eller foresatte som samtykker til personkontroll har
ikke rett til å kreve innsyn i hvilke opplysninger du som skal sikkerhetsklareres oppgir i
personopplysningsblanketten.
Den som skal klareres må også gi samtykke til at sikkerhetsmyndigheten og klareringsmyndigheten kan
gjennomføre en personkontroll. 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 og 7, 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 og 9. Dette er opplysninger fra registre hos politiet, Politiets
sikkerhetstjeneste, skatteetaten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Arbeidsgiver- og
arbeidstakerregisteret, Utlendingsdirektoratet, namsmyndighetene, Kartverket,
Brønnøysundregistrene, kredittopplysnings- og inkassoselskaper.



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.

Ditt samtykke og din underskrift – Jeg samtykker til at personkontroll kan gjennomføres,
jf. sikkerhetsloven § 8-5
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