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Politiattest 
 
 
 

 

 
 
 
VEILEDNING FOR POLITIATTESTER I NOIL. 
 

 
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle 
idrettslag plikter å innhente politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver 
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. 
 
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 
 

HVEM SKAL VI HA ATTEST FRA? 
 
Trenere, lagledere, foreldre og andre som er med på turneringer som ledere, samt de som 
ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester enn for lite. 
 
 

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. Ansvarlig i styret er nestleder. 

 

 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.  

 

 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. Skjemaet kan 
hentes på lenken under. 
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Bekreftelse på formål med politiattest 

 

 Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en 
elektronisk søknad om politiattest:  

Elektronisk søknad om politiattest 
 

 Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende 

skjema benyttes:  
Søknad om politiattest 
 

 Skjemaet sendes til  
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester  
Postboks 113  

 9951 Vardø  

 

 Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den ansvarlige i styret. 
 

 Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd 
politiattest, at attesten er framvist og dato for framvisningen. 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 skal avkreve ny politiattest minst annet hvert år, eller i forbindelse hvor 
personer får en ny rolle i idrettslaget. 

 

 Idrettslaget kan når som helst kontakte Idrettsforbundet for råd og veiledning i disse 
sakene på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no  

 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-politiattest.pdf
https://attest.politi.no/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/vedlegg_2862_soknad_bokmaal.pdf
mailto:politiattest@idrettsforbundet.no

