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Retningslinjer 
 
Hvorfor politiattest i Normisjon og Acta ? 

Normisjon/Acta skal være et trygt sted å være for barn og ungdom. Derfor har organisasjonen siden 

slutten av 1990-tallet arbeidet systematisk for å forebygge seksuelle krenkelser, blant annet ved jevnlig 

å arrangere kurs for ansatte om temaet og ved å utvikle gode retningslinjer for håndtering av anklager 

om seksuelle krenkelser. 

 
Politiattest er et virkemiddel som stadig flere samfunnsaktører har innført for aktivt å begrense 

muligheten for slike overgrep. Normisjon/Acta har i tråd med både Norges Idrettsforbund, andre 

kristne organisasjoner og Den norske kirke vedtatt å innføre politiattest både for ansatte og frivillige 

som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 

mennesker med utviklingshemming. Dette er gjort med hjemmel i Politiregisterforskriften §34-1. 

Ved å innføre en enhetlig praksis i hele organisasjonen får alle barn og unge lik beskyttelse, samtidig som 

det å bli avkrevd en slik politiattest ikke vil innebære mistenkeliggjøring eller stigmatisering av den enkelte. 

 
Politiattest erstatter ikke annet forebyggende arbeid, det er bare ett av flere virkemidler for å skape 

trygge miljøer. Innhenting av politiattest vil bare beskytte mot overgrep fra personer som er siktet, 

tiltalt eller dømt for seksualforbrytelser.  Men et slikt krav gir likevel tydelige signaler om 

Normisjons/Actas holdninger, og gjør ved det vår sammenheng mindre attraktiv for personer som har 

begått slike handlinger. Samtidig øker det tilliten til at organisasjonen gjør sitt beste for å skape trygge 

miljøer. 

 

Felles retningslinjer  for hele organisasjonen 

Ansvaret for å innhente politiattest ligger hos arbeids- eller oppdragsgiverne, det vil si på sentralleddet, 

regionleddet eller på det lokale leddet. Samtidig gir felles retningslinjer en forutsigbar og lik  praksis. 

Hvert ledd har ansvar for å gå gjennom sine aktiviteter for å kartlegge hvilke verv og oppgaver som det er 

aktuelt å avkreve politiattest for. 

 

Hvem kan det kreves politiattest av? 
Politiattest skal  kreves framlagt ved rekruttering av personer som over en tidsperiode vil få oppgaver 

som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for barn og unge eller mennesker med 

utviklingshemming.  Det er ikke et krav at personen mottar lønn for oppdraget. Ulønnet frivillig 

aktivitet omfattes også av ordningen. Det kan kreves politiattest for personer fra 15 år og oppover. 

Normisjon/Acta krever politiattest for ledere over 17 år. 

 
Ikke enhver kontakt med barn og unge gir hjemmel for å kreve politiattest. Oppgavene må muliggjøre 

at det etableres en nær tilknytning til barn og unge. Det betyr normalt at en gjennom oppgavene over 

tid får en posisjon overfor barn og ungdom som muliggjør overgrep. 
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At noe skjer over tid, defineres i den ne sammenheng som at det skjer regelmessig (for eksempel tre 

ganger eller mer per semester) eller ved tiltak som strekker seg over minst tre sammenhengende 

dager/døgn per år. 

 
Alle typer oppgaver i barne- og ungdomsarbeidet som innebærer en tillitsposisjon gir hjemmel for å 

kreve politiattest. Både praktiske/administrative oppgaver og undervisnings/forkynneroppgaver vil 

være innenfor hjemmelsgrunnlaget. 

 
Dette innebærer at alle lønnede og frivillige (ulønnende) barne- og ungdomsledere som er engasjert i 

leirvirksomhet, lags- og korarbeid, forkynnervirksomhet og andre typer oppgaver knyttet til direkte 

kontakt med mindreårige eller utvikli ngshemmede, vil være omfattet av ordningen. 

 
Det er personens faktiske oppgaver og funksjoner som skal legges til grunn, ikke stillingsbetegnelse 

eller utdanning. I tillegg til barne- og ungdomsarbeidere kan det for eksempel være aktuelt å kreve 

politiattest fra leirstedsansatte, forkynnere, pastorer og musikere. Den enkelte virksomhet må ut fra en 

selvstendig vurdering på bakgrunn av disse kriteriene avgjøre hvilke personer/stillinger som faller inn 

under hjemmelen for politiattest. 

 
Det kreves ikke ny attest dersom en person påtar seg nye oppgaver i organisasjonen. Den nye 

hovedlederen skal kontakte personens forrige leder for å få bekreftet at vedkommende har levert 

politiattest.   Men dersom vedkommende er borte fra ansvaret/oppgavene flere år, må vedkommende 

fremlegge ny attest. 

 

Hvilke opplysni nger fremgår av politiattesten? 
 

Politiattesten inneholder opplysninger om hvorvidt en person er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt 

forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. 

Normisjon/Acta har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare 

forhold. 


