
Retningslinjer for  
innhenting av politiattest     

Hva viser en politiattest? 
En politiattest med merknad betyr at personen på et tidspunkt er domfelt eller for tiden er siktet/
tiltalt for seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser (med 
tidsbegrensning) og grov volds- eller ranskriminalitet, ref Politiregisterloven § 39. 

Rutiner for innhenting av politiattest  

jfr. Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, 1. ledd.: 

1.  De som skal avkreves politiattest får beskjed, og skjema for innhenting g jøres lett tilg jengelig. 

2. Organisasjonen bekrefter behovet for politiattest på eget skjema, som skal legges ved den 
enkeltes søknad. : https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf 

3.  Den enkelte søker fyller ut de feltene som forutsettes utfylt av søker og leverer søknad til 
politiet, enten elektronisk eller per post. Det skal velges «Frivillige organisasjoner»  https://
www.politiet.no/tjenester/politiattest/ 

4.  Søkeren får tilbake en attest i digital postkasse eller per post, som enten har intet å bemerke eller 
som inneholder merknader. Også denne vil bli sendt søkeren. Søkeren kan sjekke status på 
søknaden sin via Politiets hjemmesider. 

5.  Returnert skjema eller politiattest vises personlig fram til politiattestansvarlig. Hvis det ikke er 
mulig, kan skjema/politiattest sendes per post eller e-post etter avtale. Politiattestansvarlig må 
innen kort tid etter at skjema/politiattest er mottatt, registrere at skjema/politiattest er fremvist 
og returnere den per post eller slette eventuell e-post. 

6.  Attesten lagres ikke, men den ansvarlige fører en liste over de som har blitt avkrevd politiattest 
og tidspunkt for når denne ble vist fram. Denne listen oppbevares på et forsvarlig sted. 

 7. Opplysninger fra politiets registre er underlagt taushetsplikt. Den ansvarlige og vara har ansvar 
for at informasjon de tilegner seg ikke kommer på avveie. 

Hva g jør man med en merknad? 
• Ansvarlig organisasjonsledds kontaktperson kontaktes for veiledning. Dette er Daglig leder i De 

Unges Orkesterforbund. Veiledningen baseres på organisasjonens beredskapsplan. 

• Opplysninger fra politiets registre er underlagt taushetsplikt. Den eller de som får kjennskap til 
politiattesten med merknad, skal behandle kunnskapen i overensstemmelse med lovverket. 
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Vedlegg til søknad om politiattest  

Om søkeren: 

         
Om organisasjonen 

Som ansvarlig organisasjon ønsker vi at alle som er ledere og instruktører skal vise politiattest. 
Politiattesten viser om du er dømt eller under etterforskning i saker som omhandler sedelighet, vold 
og narkotika. Politiattesten skal vises til arrangøren og kan ikke lagres eller oppbevares.   

Ifølge Politiregisterforskriften § 34-1 kan frivillige organisasjoner hente inn avgrenset politiattest fra 
”personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming”. 
Personene det skal hentes attest fra, må være over 15 år.  

Vi bekrefter herved at det er behov for å innhente politiattest for dette/disse oppdragene.  

Sted/dato/rolle  

………………………………………………………….. 
Signatur arrangør 

Navn:

Fødselsnummer:

Arbeidsoppgaver :

Organisasjon:

Lokal/regionsledd: 

Organisasjonsnummer:

Arrangement:

Tidsperiode:

Flere arrangementer:
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