Politiattest for Mjøndalen fotball
Bakgrunn
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at
alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller
mennesker med utviklingshemming.
Mjøndalen fotball er pliktet til å følge rettingslinjene som er satt av idrett-styre.
«Krav om politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med
utviklingshemming, gjelder for alle over 15 år.»
Adm. Leder har ansvar for å informere ansvarlig for politiattester i klubben om hvem
som skal utføre oppgaver som krever politiattest i god tid.
Den som er ansvar for kontraktskriving har ansvar for å sørge for at den som
signerer kontrakten med treneren enten legger inn søknad eller framviser en gyldig
attest.
Ansvarlig for politiattester har ansvar for resten av prosessen.

For ansatt:


Politiattest må fremvises ved evnt. Kontraktskriving (under ansettelse
prosessen må legge en søknad el fremvise en gyldig attest)

For frivillige:


Politiattesten fremvises når oppgaver som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold. (Når man oppholdes/utfører oppgaver jevnlig med mindreårige
(under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming)
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til
å la vedkommende få 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.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden
til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende
kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det
foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor,
skal vedlegges søknaden.

Ansvarlig for politiattester i Mjøndalen fotball har ansvarlig for å håndtere ordningen
med politiattester. Vedkommende skal fylle ut følgende skjema:
Skjemaet finnes:
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/bekreft
else-pa-formal-med-politiattest.pdf
Eller
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Skjemaet må påføres informasjon om den personen det søkes om politiattest for,
navn på idrettslaget, samt hvilken stilling vedkommende skal ha/hvilken oppgave
vedkommende skal utføre. I feltet «Fødselsnummer» skal kun fødselsdato
påføres. Et ferdig utfylt skjema overleveres til den personen som skal søke om
politiattest, alternativ kan det skannes inn og sendes på epost til vedkommende.

Levering av søknad
Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og
vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk,
Se her:
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/T
ema_1311.xhtml

Fremvisning av politiattest
Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når
politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den ansvarlig for politiattester i
Mjøndalen. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er
avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten
beholdes av søkeren. Nedtegnet opplysninger er tilgjengelig i sentralt i klubben.
For mer informasjon: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ eller ta kontakt med
ansvarlig for politiattest i Mjøndalen fotball.
Mjøndalen fotball

