
 

POLITIATTEST 

 

Hva skal idrettslaget gjøre ? 

 

� Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som 

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

 

� Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det 

skal også oppnevnes en vararepresentant. 

 

� Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på 

personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. 

 

� Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. 

 

� Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest. 

 

� Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og 

av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. 

 

� Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. 

 

� Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er 

fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

 

� Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 

mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på 

attesten. 

 

� Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF ved sin idrettskrets for råd og veiledning i disse sakene eller på 

e-post til politiattest@idrettsforbundet.no 

 

Hva skal idrettslagets ansvarsperson gjøre ? 

 

� Påse at overforstående instruks blir fulgt. 

 

� Følge opp utvalgslederne og påse at deres oppgaver blir utført. 

 

Hva skal utvalgsledere gjøre ? 

 

� Vurdere hvem som må ha politiattest i gruppa og  

 

� Dele ut denne instruksen sammen med søknadsskjema til alle som må ha politiattest og informere om 

ordningen  gi orientere om muligheten til digital søknad om politiattest her www.politi.no/tjenester/politiattest 

 

� Sørge for at søknaden blir underskrevet og levert til klubbens ansvarsperson. 

 

� Gi beskjed til klubbens ansvarsperson om hvem som må ha politiattest og følge opp at denne blir innlevert. 

 

� Følge opp at aktuelle personer har fremvist utskrevet politiattest til klubbens ansvarsperson 


