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POLITIATTEST 
 
NKKs Hovedstyre (HS) vedtok i sak 86/18 i sitt møte nr 5/18 29.august 2018 at det innføres krav 
om politiattest for autoriserte og bemyndigede personer som i regi av NKK, NKKs klubber og 
forbund samt avdelinger, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 
 
HS vedtok videre at administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for når og hvordan 
politiattest skal forevises.   
 
Kort om politiattest (vandelsattest) 
 
NKK skal blant annet bidra med å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, jf NKKs 
formålsbestemmelse i § 1-2. Dette forsøkes oppnådd ved å tilby ulike aktivtiter for våre 
medlemmer og andre. Dette innebærer også aktiviteter rettet mot barn/ mindreårige.  
 
En politiattest utstedes ikke på generelt grunnlag, men kun når det foreligger hjemmel i lov eller i 
forskrift gitt i medhold av lov. I frivillige organisasjoner hvor der er personer som, lønnet eller 
ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller personer med utviklingshemming, finnes hjemmel for å kreve politiattest i 
Politiregisterforskriften § 34-1, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. Det må derfor følge en 
bekreftelse av at dette er formålet med søknaden. Denne bekreftelsen må signeres av leder av 
klubb/ forbund/ avdeling.  
 
Politiattesten innhentes og fremvises før personen starter i arbeid eller verv, og for NKKs del er det 
snakk om en såkalt barneomsorgsattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder ved 
framvisning. 
I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt 
forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og 
narkotikaforbrytelser.  
 
Etter fremvisning kan ikke organisasjonen uten videre kreve ny politiattest fra en person som 
fortsatt har samme stilling eller verv. Det kan kreves ny politiattest dersom det dreier seg om en 
ny stilling eller endrede arbeidsoppgaver. Da må det sendes ny bekreftelse på formålet med ny 
attest. 
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Den som ber om politiattest er selv ansvarlig for å vite om de kan kreve politiattest fra de aktuelle 
personer.  
 
Innen idretten og i mange andre frivillige organisasjoner som tilbyr aktiviteter rettet mot 
mindreårige er det i dag krav om politiattest. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har hatt krav 
om politiattest siden 2012. 
 
Innhenting av politiattester skal være et supplement til andre virkemidler for å skape en trygg 
organisasjon. Krav om politiattest kan virke forebyggende og kan medføre at potensielle 
overgripere lar være å engasjere seg i organisasjonen.  
 
En politiattest uten merknad er dessverre ingen garanti mot overgrep. Kun 1 % av alle anmeldte 
overgrep ender med dom. Det vi får vite i en slik attest er kun hvorvidt de er dømt for forhold.  Vi 
er ikke beskyttet mot de som ikke er dømt. Fremvisning av attest gjøres for å bidra til at oppgaver 
knyttet til mindreårige kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en 
risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag. 
 
Derfor er det viktig at klubber/ forbund/ avdelinger diskuterer også andre tiltak som kan gjøres for 
å forhindre overgrep. 
 
Minner i denne sammenheng om avvergeplikten. Alle har, jf straffeloven, en plikt til å forhindre 
alvorlige straffbare handlinger, både på jobb og i fritiden. 
 
Hvem skal fremvise attest? 
 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn 
for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende 
skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med 
utviklingshemming. 
 
Trenere, instruktører, lagledere, dommere med direkte kontakt med mindreårige eller personer 
med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. 
Det må likevel kunne foretas en konkret vurdering. Eksempelvis må det ikke nødvendigvis være 
krav om attest for de som skal dømme barn og hund. Derimot hvor personer har ansvaret for 
mindreårige, eksempelvis på turer, reiser mv, vil det kunne kreves fremlagt attest uten 
anmerkninger. For andre oppgaver må klubben/ forbundet/ avdelingen foreta en konkret 
vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal NKK 
kontaktes. 
 
Dersom det foreligger anmerkning ved attesten? 
 
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke 
anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for klubben/ forbundet/ avdelingen som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. 
Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette. 
 
En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I klubben/ forbundet/ 
avdelingen er det kun politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i 
politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles 
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helt konfidensielt. Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om opplysninger 
som blir dem til del. 
 
Hvordan skal attesten lagres? 
 
Attesten skal ikke mottas og lagres, den skal kun fysisk fremvises.  
 
Hvor ofte skal attest fremvises?  
 
Det kan ikke uten videre kreves ny attest av en person som allerede har fremvist attest. Dersom 
det foreligger konkret mistanke om endringer i politiattesten, vil det kunne fremsettes krav om ny. 
Det må i slike tilfeller sendes ny bekreftelse på formålet.  
 
I henhold til HS- vedtaket i gjeldende sak har administrasjonen utarbeidet noen enkle 
retningslinjer for klubber og forbund i sakens anledning.  
 
Fremgangsmåten som velges i NKK er etter den samme som modellen NJFF har valgt.  
Foreligger det tvil om det skal innhentes attest, skal NKKs Organisasjonsavdeling kontaktes på 
epost org.avd@nkk.no. 
 
Hva gjør klubb/ forbund/ avdeling? 
 

1. En person + vara skal oppnevnes av styret i forbundet/ klubben/ avdeling til å håndtere 
attestene. Det er kun denne personen (evt. vara) som skal se attestene. Attestene skal ikke 
kopieres eller lagres, de skal kun besiktiges. 
 

2. Styrets leder signerer bekreftelse på formål, jf vedlagte mal. Bekreftelse på formål 
fremkommer av vedlagte mal og skal ikke endres. Signert bekreftelse på formål sendes til 
søkeren (den person klubben/ forbundet/ avdelingen krever politiattest av).  
 

3. Når søker får utstedt politiattest fremvises den for den person styret har utpekt, jf pkt 1.  
 
 
Hva må søkeren gjøre? 
 

1. Den person som av klubben/ forbundet/ avdelingen er bedt om å fremvise politiattest er 
selv ansvarlig for å søke politiet om slik attest. 
 

2. Søknad om politiattest fylles ut av den person som er blitt bedt om fremvise attest. Søknad 
med bekreftelse av formål sendes politiet. Søknad kan (anbefalt) sendes elektronisk: 
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/   Søknad som 
mangler korrekt utfylt bekreftelse på formål vil ikke bli behandlet av politiet.  

 
3. Når søker får utstedt politiattest er søker selv ansvarlig for å fremvise denne til den 

klubben/ forbundet/ avdelingen har utnevnt til å besiktige attestene.  
 
 
 
 
 

mailto:org.avd@nkk.no
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/
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Med vennlig hilsen 
for Norsk Kennel Klub 
 

 
Hilde Engeland 
Advokat  
Leder Organisasjonsavdelingen 
Tlf: 900 41404 
E- post: hilde.engeland@nkk.no  
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