Politiattest
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves
politiattest. Pålegget fra Norges Idrettsforbund tilsier at vi ikke kan gi oppgaver til de som ikke
fremviser politiattest eller de som har anmerkninger på attesten.
Hovedstyret i Blindheim Idrettslag har oppnevnt Randi H. Erstad Skovly (ansvarlig) og Beate R. Kavli
(vara) til å håndtere ordningen med politiattest i klubben vår.
NB! Først må du få en bekreftelse fra klubben på formålet med søknaden. Be om dette ved å sende
epost til administrasjonen post@blindheim.idrett.no. Her må du oppgi følgende:
 Fødselsdato
 Beskrivelse av verv (eks. oppmann VB JU11)
Slik gjør du det ved elektronisk søknad:
Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du
bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest . Her følger informasjon om hvordan du
gjør det.
1. Logg inn (https://attest.politi.no/ )
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
2. Valg av formål
Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema.
Spørsmål om formål retter du til arbeidsgiver / den som krever politiattesten (Randi eller
Beate i administrasjonen)
3. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)
- 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).
- Noen formål trenger ikke bekreftelse. Du får da ikke valget om å legge ved fil.
Slik gjør du det ved ikke-elektronisk søknad om politiattest
Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk?
Skjema finner du her: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2774.pdf

