
 

Informasjon om politiattest i Arna-Bjørnar Fotball 

Alle ansatte og frivillige over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming SKAL levere politiattest. 

 

Målet for Arna-Bjørnar Fotball er at våre barn skal føle seg Trygg på 
Trening og da er gyldig politiattest ett av områdene vi jobber med, har 
fokus på og prioriterer. 

 
Kvalitetsklubbprosjektet har som krav at vi skal kvalitetssikre alle våre 
trenere/lagledere. Det betyr at følgende paragraf vil gjelde: Personer som 
ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver 
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming. 

 

Norges fotballforbund krever at alle skal fornye politiattest hvert 3 år, men 

har du hatt samme trener- eller lederverv over flere år vil ikke politiet 

prioritere disse attestene. Men hvis du f.eks. trente gutter 8 år første gang, 

kan du nå skrive at du trener gutter 12 år. 

 

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med 
idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk 
idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente 
politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. 

En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er 
siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte 
bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke 
anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare 
forhold. 

 

I Norge utstedes politiattest for den periode vedkommende har vært 
registrert bosatt i landet. For utlendinger med forholdsvis kort botid i 
Norge vil derfor attesten være av begrenset verdi idet den kun dekker 
vandelen i et avgrenset tidsrom. 

 

NB! Selv om du har levert til Bjørnar Håndball må du også levere til Arna 

Bjørnar Fotball. 



 

Veiledning: 

Steg 1 

Søker fyller ut bekreftelse på formål skjema. Fyll inn personlige data og 

scann det på nytt - dette skal brukes som vedlegg i søknaden til politiet. 

Steg 2 

Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk på 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ 

Elektronisk søknad om politiattest Logg inn 

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. 

Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere 

ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon. 

Under "kontaktinformasjon", fyll inn e-postadresse og telefonnummer. 

Under "Formål med attesten" velger du "Frivillige organisasjoner" for både 

"Kategori" og "Formål. 

Under "Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved dokumentet som du 

har fått fra idrettslaget, jfr steg 1. 

- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt. 

- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din. 

- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif. - Filen 

må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes). 
 

Trykk "Send søknad". 

Teknisk informasjon 

Løsningen fungerer med de nyeste versjonene av Internet Explorer, 

Firefox, Chrome eller Safari. 

Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen kan det oppstå problemer 

med opplasting av filen. 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/


 

Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden signert. 

 

 
Steg 3 

Vent på svar fra politiet. Saksbehandlingstiden er på ca. 2 uker. Politiet 

sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes 

ikke til idrettslaget. 

Steg 4 

Den som søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til den som 

er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret. 

Politiattest, skal innhentes og fremvises eller sendes som et scannet 
vedlegg på mail til politiattest@arna-bjornar.no 

Send en mail og gjør avtale for fremvisning dersom du ikke får sendt den på 
mail 

Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til 

gjennomsyn. 

 
 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til 

oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige 

eller mennesker med utviklingshemming. 

mailto:politiattest@arna-bjornar.no

