Må fylles ut av søker bruk BLOKKBOKSTAVER

SØKNAD OM
POLITIATTEST

Navn

Bostedsadresse

Postnr

for idrettslag i Norges
idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité

Poststed

sendes Politimesteren i ________________________

Hvem attesten
gjelder
(Fylles ut av søker)

Navn:

Fødselsnr. (11 si er):

Har du hatt fast eller midlertidig bopel i utlandet de siste fem årene?
Ja

Mobiltlf. nr.:

Nei

Hvis JA - Når _____________ Hvor _______________________________

Formålet
med
attesten
(Fylles ut av
idrettslaget)

Det bekreftes at søker er aktuell for å utføre oppgaver for ___________________________
(navn på idrettslag) som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
personer med utviklingshemming, jf. forskrift om stra eregistrering § 12 nr 4 bokstav p.
Attesten skal ikke brukes i annen forbindelse enn det om er angitt her.
Det bekreftes at idrettslaget er medlem av Norges idrettsforbund
Kontaktperson i idrettslaget: _____________________ telefon:_______________________

_________________________________
Sted og dato

Samtykke

_______________________________
Idrettslagets underskrift og evt. stempel

Jeg gir herved idrettslaget tillatelse til å oversende søknaden til politiet. Jeg er kjent med at
attesten sendes meg og at jeg straks skal fremvise den for idrettslaget.

(Fylles ut av søker)

Jeg aksepterer at idrettslaget skriftlig nedtegner
• at jeg har fremvist politiattest
• at vandelen er kontrollert og ansett tilfredsstillende, og at opplysning om dette
lagres på forsvarlig måte sammen med idrettslagets øvrige dokumenter.

_________________________________
Sted og dato

Vedtak

Intet å anføre

(Fylles ut av politiet)

Merknader til søknaden, se vedlagte attest

__________________________________________
Sted og dato

_________________________________
Søkerens/foresattes underskrift

_________________________________
Underskrift / Stempel

Veiledning til utfylling av skjemaet (skal ikke sendes til politiet)
alle idrettslag fra og med 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. Dette omfatter både
personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende
oppdrags-/ansettelsesforhold for laget. Med mindreårige menes personer under 18
år.
Idrettslaget skal kun benytte denne blanketten. Blanketten kan lastes ned fra
stasjonen.

-

Blanketten skal straks etter undertegning sendes av idrettslaget med alminnelig
post til politiet.
Politiattest utstedes av politiet i det politidistrikt søkeren bor. Adressen til politidistriktet finnes på www.idrett.no. Idrettslaget kan sende inn flere søknader i samme
postforsendelse til politiet.
Politiattesten vil bli returnert søkeren pr. post til den adresse vedkommende har
oppgitt.
Svar på eventuelle spørsmål om innhenting av politiattester finnes på
www.idrett.no/politiattest.

