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Rutiner for IF Pors for innhenting av politiattest, gjelder fra 01.07.2014 
 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om en person er ilagt forelegg eller dømt eller for 

tiden siktet eller tiltalt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om 

seksualforbrytelser. 

 

Ordningen gjelder for: 

Personer som utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits-ansvarsforhold 

ovenfor mindreårige barn og unge under 18 år eller mennesker med  utviklingshemming. 

 

Det skal normalt innhentes politiattest for: 

• Trenene, instruktører og assistenter/vikarer for disse 

• Administrativt tilsatte/tillitsvalgte der kontakten innebæerer et tillits- eller 

ansvarsforhold 

• Foreldre/foresatte som er med en gruppe på trenings- eller konkurranseopphold 

 

Det skal normalt ikke innhentes politiattest for: 

• Foreldre/foresatte som kjører til arrangementer 

• Foreldre/foresatte og andre som kortvarig og ikke jevnlig hjelper til på leir, stevne, 

kamp etc. 

 

Krav fra Idrettsforbundet 

1. To personer fra Hovedstyret skal håndtere saker tilknyttet politiattest. 

2. Personene har taushetsplikt ovenfor uvedkommende. 

3. De styreoppnevnte skal sørge for at alle som omfattes av ordningen fremviser 

politiattest. 

4. De styreoppnevnte skal føre oversikt over hvem som til enhver tid har fremvist attest 

uten anmerkninger. 

5. Hvis idrettslaget ber om politiattest, men den aktuelle person ikke ønsker å innhente 

den eller legge den frem, skal vedkommende ikke settes til oppgaver som innebærer et 

tillits- eller ansvarsforhold ovenfor midreårige eller mennesker med 

utviklingshemming. 

6. De styreoppnevnte skal notere at vedkommende har unnlatt å levere politiattesten. 

 

Pors IF håndterer ordningen slik: 

1. Gruppeformennene (eller den/de som er delegert oppgaven) orienterer personen om at 

vedkommende må ha politiattest. Gruppeformennene (eller den/de som er delegert 

oppgaven) sender samtidig melding til Pors IF kontaktperson (se nedenfor) om at 

vedkommende skal søke politiattest. Følgende må følge med henvendelsen: 
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• Navn på personen 

• Fødselsnummer 

• Stillingsbeskrivelse  

 

 

 

 

 

 

2. Pors IF kontaktperson fyller ut «Bekreftelse med formål for politiattest» og sender 

utfylt skjema elektronisk til aktuell søker som skal bruke filen som vedlegg til 

elektronisk søknad eller søknad på papir. 

3. Aktuell søker logger seg på den elektroniske portalen med MinId, BankID, Buypass 

eller Commfides. Web-adresse: www.attest.politi.no 

• Velger riktig kategori og formål «Frivillige organisasjoner» 

• Laster opp bekreftelsen på formålet mottatt fra Pors IF’s kontaktperson 

• Sender søknaden elektronisk 

4. Personer under 18 år eller personer over 18 år som ikke kan sende skjemaet 

elektronisk, må fylle ut skjemaet på papir. Personer under 18 år må ha foresattes 

underskrift.  

Skjema finnes på web-adressen: 

www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes 

Her gis det også ytterligere informasjon til søker. 

Skjemaet sendes:  

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, 

v/ Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt 

Postboks 113 

9951 Vardø 

5. Svar på søknaden sendes søkers folkeregistrerte adresse dersom ikke søker har bedt 

om at attesten sendes en annen adresse. 

6. Personen viser attesten til ansvarshavende i Pors IF som registrerer at vedkommende 

har godkjent politiattest. Pors IF skal ikke oppbevare attesten, bare se attesten og 

registrere den. Attesten en den enkeltes eiendom. 

 

Pors IF’s kontaktpersoner: 

Ansvarshavende:  Roy Martinsen tlf. 90620956, E-mail: roy.martinsen1@sf-nett.no 

Vara: Anne Kjerstin Jacobsen tlf. 41226293, E-mail: ankjlaporsturn@gmail.com 

 

For utfyllende informasjon: www.nif.idrett.no 
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H.M. Realfsen 

Styreleder Pors IF 
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