Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted
for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i
norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller
personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Hva er politiattest/barneomsorgsattest?
I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har
vedtattforelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som
seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.
For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen
andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.
Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år
som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige
eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun
utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for
overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.
Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen
får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad
oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor
mindreårige eller personer med utviklingshemming.
Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med
utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av
ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene
som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen
kontaktes.
Hvem har ansvaret for oppfølging i organisasjonsleddet?
Alle organisasjonsledd som har aktiviteter for mindreårige eller utviklingshemmede, er
omfattet av ordningen. Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen,
og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende
skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan
dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.
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Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting
av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18
år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det
vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. For
mal til bekreftelsen, informasjon om søknadsprosedyrer mv., se nederst.
Fremvisning av politiattesten
Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt 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.
Hvis det er anmerkninger på attesten
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det
ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.
En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det
kun politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten,
eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt
konfidensielt. Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om
opplysninger som blir dem til del.
Når plikter idrettslaget å innhente politiattest?
Det er en forutsetning at alle som utfører oppgaver for et idrettslag som innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming,
fremviser en politiattest uten merknader.
Dersom vedkommende skal utføre en ny oppgave for idrettslaget, har idrettslaget rett til
å kreve fremvist en ny attest dersom den nye oppgaven også innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. I så fall er
det viktig at idrettslaget i sin bekreftelse til politiet, skriver at vedkommende skal utføre
en ny oppgave som krever politiattest. Nye oppgaver vil være å bytte funksjon, eller å
bytte lag/gruppe som man er trener eller lagleder for, for eksempel en ny sesong. En
trener i idrettslaget som fungerer i tre år, slipper å be om ny politiattest hver
sesong/hvert år, men må søke om ny attest etter tre år.
Selv om idrettslaget har rett til å kreve fremleggelse av ny politiattest hver gang
vedkommende skal utføre en ny oppgave, er det likevel ingen plikt til å fremlegge en ny
attest med mindre idrettslaget selv ønsker det. NIF har bestemt at denne plikten først
inntrer tre år etter utstedelsesdatoen. Da må vedkommende alltid innhente og fremvise
ny attest, forutsatt at det foreligger et grunnlag for å innhente.
Idrettslaget har med andre ord rett til å kreve en ny politiattest for hver gang det tildeles
en ny oppgave i idrettslaget, men ingen plikt til dette før det er gått tre år.
I treårsperioden har idrettslaget mulighet til å henvende seg til politiet og be om
opplysninger for de personer idrettslaget har bedt om politiattest fra (fornyet
vandelskontroll). Se nærmere nedenfor om hvordan idrettslaget i så fall skal gå fram.
Forespørsel til politiet om opplysninger (fornyet vandelskontroll)
Idrettslagene har anledning til å be om fornyet vandelskontroll når det foreligger nye
opplysninger som kan være relevant for oppgaven vedkommende skal utføre - og som
kan gjøre at det stilles spørsmål til vedkommendes skikkethet til å utføre det arbeidet
formålet tilsier.
Dersom det tidligere er utstedt en politiattest for en person, kan idrettslaget henvende
seg til Finnmark politidistrikt og be om å få utlevert nye opplysninger om vedkommende.
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For at nye opplysninger skal kunne utleveres til idrettslaget, må vilkårene for utstedelse
av politiattest fortsatt være til stede.
Det kan bare utleveres samme type opplysninger som fremgikk av hjemmelsgrunnlaget
for utstedelse av den opprinnelige politiattesten. Opplysninger i fornyet vandelskontroll
sendes idrettslaget med kopi til den som er gjenstand for fornyet vandelskontroll.
Politiet vil utarbeide et skjema for begjæring om fornyet vandelskontroll, og dette vil
publiseres her så snart det foreligger.
Når må du søke på nytt- varighet
I dag er det ingen praksis fra Politiet hvor politiattester kan oppdateres automatisk.
Enhver ny oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller personer med utviklingshemming, skal ha ny attest. Selv om nye oppgaver (nytt
lag, ny gruppe eller ny sesong) gir en rett til en ny attest, ønsker ikke Norges
idrettsforbund å gjøre det til en årlig plikt, av hensyn både til idrettslaget og til politiet.
Idrettsforbundet krever at man må søke ny attest hvert tredje år, såfremt
oppgaven oppfyller kravene til politiattest. Det betinger at du som søker, må vise til
en ny rolle, ikke til fornyelse – tre år senere. Det løses veldig enkelt på følgende måte:
Dersom du trener G11 i 2017 og har hatt politiattest, søker du på attest som trener for
G14 i 2020.

Slik gjør du det – steg for steg
Bruk følgende guide:
- for søker av politiattest:
•
•
•

Du søker enkelt om politiattest på nett her.
Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlige, som
registrerer at den er fremvist. Du beholder originalen selv.
Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per
post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951
Vardø. Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon Nynorsk-versjon

For mer informasjon om politiattest-ordningen se mer her.

Kun de som har fremvist politiattest uten merknad kan utføre oppgaver som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker
med utviklingshemming.

Kontakter for politiattester i Kjelsås Idrettslag
Koordinator, oppfølging og registering
Bodil H. Haagensen – tlf: 2222 5003 – epost: kontoret@kjelsaas.no
Ansvarlig
Truls D. Nygaard – tlf: 90104343 – epost: truls@kjelsaas.no
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