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1. OM POLITIATTEST
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. Forbundet har et overordnet ansvar for å gå foran som et godt eksempel og
vise vei for klubbene.

1.1 Hva er politiattest?
I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt
forelegg 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.

1.2 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 er kun skikkede personer som skal ha slike oppgaver.
Politiattesten skal fange opp personer som gjennom å være dømt for de ovennevnte straffebud,
kan utgjøre en risiko for overgrep eller ha skadelig innflytelse på mindreårige eller personer
med utviklingshemming. Disse skal forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

1.3 Når plikter forbundet å innhente politiattest?
Det er en forutsetning at alle som utfører oppgaver for Norges Danseforbund 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 forbundet, har forbundet rett til å kreve
fremvist 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 forbundet
i sin bekreftelse til politiet, skriver at vedkommende er tildelt en ny oppgave som krever
politiattest, ellers vil politiet kunne nekte å utstede en ny attest. Eksempler på nye oppgaver er å
bytte funksjon, eller å bytte gruppe man er trener/reiseleder for.
Selv om forbundet 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 så sant det ikke er
et bytte av verv eller oppgave. Inntil videre vil en framvist attest uten merknad være gyldig også
utover perioden på tre år som NIF har anbefalt, forutsatt at vedkommende har stått i samme
verv eller oppgave i hele perioden.
Det foregår for tiden et samarbeid mellom NIF og Politidirektoratet med ønske om å revurdere
ordningen med politiattester i idretten. Endringer i ordningen vil bli kommunisert så raskt de
blir gjort gjeldende.
Forbundet har når som helst mulighet til å henvende seg til politiet og be om opplysninger for de
personer forbundet har bedt om politiattest fra (fornyet vandelskontroll). Se nærmere nedenfor
om hvordan forbundet i så fall skal gå fram.
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2. INTERNE RUTINER FOR HÅNDTERING AV POLITIATTEST
2.1 Hvem må levere politiattest?
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.
Disse MÅ levere politiattest:
•
•
•
•
•
•
•

Landslagstrenere
Reiseledere
Team Captains
Trenere innleid til ulike arrangement
Kursholdere
Klubbveiledere
Andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med
utviklingshemming.

For personer som har andre oppgaver i forbundet, må administrasjonen foreta en konkret
vurdering av oppgavene som skal utføres.
Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

2.2 Hvem har ansvaret for oppfølging i forbundet?
Norges Danseforbund plikter å ha minimum en politiattestansvarlig. På nåværende tidspunkt er
forbundet organisert slik at det er hensiktsmessig å fordele oppgaven på 2 ansvarlige, herunder
Sportssjef og Utdanningsansvarlig.

Arbeidsfordelingen er som følger:
Sportssjef følger opp politiattest for:
- Landslagstrenere
- Reiseledere
- Team Captains
- Trenere innleid til samlinger med toppidrettsutøvere
Utdanningsansvarlig følger opp politiattest for:
- Kursholdere
- Klubbveiledere
- Instruktører på breddekurs
- Andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming
Politiattestansvarlig skal sørge for at ingen over 15 år får undervise eller ha et ansvars- eller
tillitsforhold for mindreårige eller personer med utviklingshemming uten å ha levert politiattest.
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2.3 Innhenting av politiattest
– for politiattestansvarlig
•
•

•

•
•

•

Politiattestansvarlig må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av
ordningen.
Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som
skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak
ordningen og søknadsprosessen.
Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av
ordningen. Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig
lagre opplysninger om:
hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke
oppgaver/funksjoner, dato for når dette ble avkrevd og dato for når attest ble fremvist.
Politiattestansvarlig skal sørge for at ingen over 15 år får undervise eller ha et ansvarseller tillitsforhold for mindreårige eller personer med utviklingshemming uten å ha
levert politiattest.
Politiattestansvarlig rapporterer til generalsekretær

2.4 Hvordan søke om politiattest?
- for søker av politiattest
•
•
•
•

•

•

Det er enkelt å søke politiattest på nett
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet.
Alle kan søke elektronisk, 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 forbundet på at det
foreligger et behov for politiattest. Se mal til bekreftelsen, informasjon om
søknadsprosedyrer mv.
Når søknaden er behandlet av politiet blir attesten sendt til søker som plikter å fremvise
den for politiattestansvarlig i forbundet. Politiattestansvarlig skal nedtegne
opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og
dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
Du er selv ansvarlig for å legge fram gyldig politiattest på forespørsel fra forbund.
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3. UTFYLLENDE INFORMASJON
3.1 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 klubben 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 forbundet er det kun
politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt
generalsekretær og president. Informasjonen som fremgår av politiattesten, skal behandles helt
konfidensielt. De informerte har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.

3.2 Forespørsel til politiet om opplysninger (fornyet vandelskontroll)
Forbundet 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 forbundet henvende seg til
Finnmark politidistrikt og be om å få utlevert nye opplysninger om vedkommende. For at nye
opplysninger skal kunne utleveres til klubben, 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
klubben 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.
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