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Innhenting av politiattest
I henhold til Politiregisterforskriften (legges til) § 34-1 og § 34-12, skal det innhentes
politiattest for alle som i vår organisasjon har oppgaver som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige.
En politiattest er gyldig i tre år fra søknaden er godkjent av politiet. (endres til) Politiattesten
er bare gyldig for programmet man deltar på, og man må derfor ha ny politiattest for hvert
program.
● Hvem?
Eksempler på roller som fylkeslaget/lokallaget må innhente politiattester for:
delegasjonsledere
stabsmedlemmer
juniorledere på Interchange
alle husstandsmedlemmer (legges til) over 18 år i vertsfamiliene som benyttes i
CISV-sammenheng
nattevakter på leir
”barnevakter” på leir
stab og ledere over 18 år på lokale arrangementer
Listen er ikke uttømmende.
Politiattesten bør ikke være eldre enn 6 måneder gammel. (endres til) Den som søker om
politiattest må fremvise politiattesten innen 3 måneder fra den ble utstedt.
●

●

Hvordan?
1. Søker må selv innhente politiattest ved å sende sin Søknad om politiattest –
frivillige organisasjoner til det relevante politikontoret.
2. Kravet om politiattest, og hvilken type politiattest som kreves, må
bekjentgjøres i annonseringer/utlysninger1 etter ledere, stab, vertsfamilier eller
juniorleder til Interchange.
3. Politiattest skal fremlegges fylkeslaget før søker får tildelt lederoppgaver i CISV
Norge. Dette er fylkeslagets ansvar.
4. Fylkeslaget/lokallaget fører oversikt over hvem som har fremvist politiattest
med navn og rolle, fødselsdato (ikke fødselsnummer), dato for
fremvisning/kontroll, hvem politiattesten er fremvist til/kontrollert av, samt
utløpsdato for politiattesten. Oversikten skal ikke oppbevares lenger enn
nødvendig. (legges til) Det vil si at oversikten må slettes tre år etter det året
den gjelder, fordi politiattester har en gyldighet på tre år. (endres til) innen
programårets slutt, da politiattesten bare gjelder for det enkelte program.
Oversikt over gyldig politiattest må lages på en sikker måte, uten fare for at
uvedkommende får tilgang, da en politiattest regnes som sensitiv
personopplysning. (legges til)
5. Etter fremvisning av politiattesten skal den tilbakeleveres søker, slettes eller
destrueres.
Når?
Innen 1. juni for sommerprogram.
Innen 1. desember for vinterprogram.
Innen 1. mars for påskeprogram (legges til)

Ledere og stab (legges til) hvor fylkeslaget/lokallaget ikke har registrert politiattest innen
fristen vil bli nektet deltakelse.
1

Jf. politiregisterforskriften § 37-1.
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