
                                                                                                                                 

Politiattest

Ansvarlige for politiattester i Nesjar IF:

Miliane Haugene, hovedansvarlig,  tmihauge@online.no, mob. 982 65 326.

Roger Sten Andersen, Sportslig leder, rogerstenandersen@gmail.com, mob. 909 41 619 
(stedfortreder).

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 
2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest.

Ordningen i korte trekk:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med 
utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.

Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.

Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.

Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis 
oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker 
med utviklingshemming.

Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene: 

e-post: politiattest@idrettsforbundet.no    – telefon: 800 30 630

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til 
politiet. Dette gjøres elektronisk. Vedkommende må få en bekreftelse fra idrettslaget på at 
det foreligger et behov for en politiattest. Denne får man av politiattest-ansvarlig i klubben.

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.


