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Politiattest
Nedenfor følger informasjon om ordningen med politiattest. Rutinene som er
beskrevet nedenfor, er slik politiet vil ha dem, og er derfor de vi må forholde oss
til. Idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver
for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming.
Vedlagt ligger også godkjent skjema for bekreftelse på formålet med politiattest. I samråd
med politiet har vi påført formålet med attesten, samt lovhjemmelen for å kreve en
politiattest, slik at idrettslagene skal slippe å fylle dette inn selv.
Bakgrunn
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle
idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming.
Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for
oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i
idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å
innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon
overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at
oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende
eller flere ganger med jevne mellomrom (styret i HIL er ikke i en slik posisjon).
Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.
Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de
samme gode rutinene for å forebygge overgrep. Alle mindreårige og mennesker med
utviklingshemming i norsk idrett skal ha den samme ordningen og den samme beskyttelsen
uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er tilsluttet.
§

Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal framskaffe politiattest.

§

Dette vil i klartekst si at alle trenere og utøverkontakter / lagledere samt foreldre / foresatte
som over noen tid utfører en oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for
barn under 18 år eller mennesker med utviklingshemming vil bli avkrevd politiattest.

§

Foreldre / foresatte eller andre som av og til er sjåfør til og fra idrettsaktiviteter, eller tilsvarende
sporadiske oppgaver, vil ikke komme inn under denne bestemmelsen.
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Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til
politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke
om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et
behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges
søknaden.
Idrettslagets bekreftelse
Styret i idrettslaget skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen
med politiattester. Vedkommende skal fylle ut følgende skjema:
Bekreftelse på formål med politiattest
Deler av skjemaet er ferdig utfylt, men det må påføres informasjon om den personen det
søkes om politiattest for, navn på idrettslaget, samt hvilken stilling vedkommende skal
ha/hvilken oppgave vedkommende skal utføre. I feltet «Fødselsnummer» skal kun
fødselsdato påføres.
Et ferdig utfylt skjema overleveres til den personen som skal søke om politiattest, alternativ
kan det skannes inn og sendes på epost til vedkommende.
Levering av søknad
Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge
dette i en elektronisk søknad om politiattest:
https://attest.politi.no/
Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan
følgende skjema benyttes:
Søknad om politiattest - bokmål
Søknad om politiattest - nynorsk
Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø
Fremvisning av politiattest
Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten
er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester.
Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest,
at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la
vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er
tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Oppsummert:
1. HIL oppnevner en ansvarlig for politiattester, som sørger for at personer med ansvartillitsverv laget/klubben fremviser gyldig politiattest.
2. «Attestansvarlig»i HIL, sender en bekreftelse (se eget skjema) på formål med politiattest,
til den som skal søke om politiattest.
3. Søkeren skal selv levere søknad om politiattest (eget skjema lastes ned fra nettet – se
prosedyre over).
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4. Søkeren mottar politiattest fra politiet, og skal fremvise denne for attestansvarlig i HIL.
Attestansvarlig skal nedtegne hvilke personer i HIL, som er avkrevd politiattest, og dato
når attesten er fremvist. Selve attesten beholdes av søkeren.
5. Attestansvarlig i HIL har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de
opplysninger han/hun får kjennskap til.
6. Politiattest som fremlegges skal ikke være eldre enn 3 måneder.
7. Politiattesten skal fornyes etter 2 år, eller når ny ansvarlig for politiattester i klubben
utnevnes.
Hva inneholder politiattesten?:
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller
tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å
innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
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