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Politiattestansvarlig KIF – administrativ leder
Kirkenes Idrettsforening ønsker at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for
barn, ungdom og personer med utviklingshemming.
Som en viktig del i dette arbeidet har idrettsstyret i NIF vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett
som innebær nær kontakt med og / eller tillitsforhold til mindreårige og personer med
utviklingshemming, skal fremvise politiattest. Det kreves en ren attest (uten anmerkninger).
Krav om politiattest gjelder til alle trenere for aldersbestemt idrett.
Den som plikter å framlegge politiattest må selv sende søknaden til politiet. Dette skjer digitalt.
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Før vedkommende kan søke om politiattest må hun / han få en bekreftelse fra idrettslaget på at
det foreligger et behov for politiattest. Send epost med navn, fødselsdato og verv til
administrativ leder.
Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv (digital postkasse).
Når den er mottatt skal den fremvises til administrativ leder. Selve attesten beholdes av
søkeren.
Politiattesten er gyldig i tre måneder. Det betyr at du må vise den til de som krever den innen
det har gått tre måneder fra den ble utstedt.
Det kreves ny attest etter 3 år.
Stillingsinstruks
1. Politiattestansvarlig skal påse til at alle som skal utføre oppgaver for KIF som innebærer
et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming skal framskaffe politiattest.
2. Vedkommende fører oversikt over alle som innebærer et tillits- ellers ansvarsforhold
samt nedtegning av opplysning om fremvisning av politiattest.
3. Vedkommende skal påse at tidligere leverte attester fornyes etter 3 år hvis verv
fortsetter.
4. Vedkommende kan kontaktes for henvendelse vedr politiattest, søknaden og
formålsbekreftelse.
5. Han/hun har taushetsplikt overfor uvedkommende, i forhold til de opplysninger
han/hun får kjennskap til gjennom politiattestene. Epost med attest som vedlegg slettes
etter at opplysninger er notert.
6. Oversikt over fremvist politiattest legges frem til styret 1 gg per året, på første
styremøte etter årsmøte.

www.kirkenes-if.no
post@kirkenes-if.no

ORG nr 980 540 685
Konto: 4930 12 46292

KIF huset - Presteveien 28
Pb 247, 9915 Kirkenes

