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Politiattest
Bakgrunn
Norges idrettsforbund har vedtatt at alle med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med
og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming skal fremvise politi attest
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger.
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget
eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med
mindreårige og personer med utviklingshemming. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig
for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara.

Stavanger Hockey
Hovedstyret har utnevnt Christian Bjørnsen som hovedansvarlig for politiattester, med daglig leder,
Vidar Are-Ekstrøm, som vara.
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Det skal lages en oversikt over hvem i klubben det skal innhentes politi attest fra. Her brukes
dedikert regneark for oversikt.
Skjema for idrettslagets bekreftelse skal fylles ut og sendes til aktuelle personer som skal
innhente politiattest. Her legges også ved en beskrivelse av hvordan den enkelte går frem for å
søke. Det enkleste er å søke elektronisk, men personer under 18 år må søke per post (se vedlegg
1).
Den som plikter å fremlegge politiattest til Stavanger Hockey, må selv sende søknaden til politiet.
Når politiattest er mottatt skal denne scannes og sendes daglig leder i Stavanger Hockey eller
hovedansvarlig i styret.
Dedikert regneark skal inneholde oversikt over hvem som er avkrevd politiattest, at den er
fremvist og dato for fremvisning. Nye personer/trenere må legges inn i oversikter, og de som
allerede har levert må levere på nytt hvert 3. år. Det er også anledning til å be om ny attest
dersom en person skal utføre nye oppgaver i klubben.
Dato for når politiattesten går ut vil bli skrevet inn på aktuell person i klubbens medlemssystem
slik at dette er synlig for lagleder. Lagleder er ansvarlig for å oppdatere støtteapparatet i
medlemssystemet slik at det ikke er avvik fra dette og det som er den reelle situasjonen rundt
laget. Lagleder følger også opp at alle som er registrert i medlemssystemet har politiattest.
Klubb vil gjennomføre stikkprøver.

Anmerkninger på attesten
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, 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 samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet, eller ikke
fremvist den politiattestansvarlige. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.
En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun den
styreoppnevnte og vararepresentanten 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.

