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Politiattest i frivillige lag og foreninger i Eidsvoll kommune 

Det vises til protokoll fra møte 25.04.2017 i Hovedutvalg for oppvekst og kultur:  

 

Utvalget ber om en orientering om lovverket rundt politiattest i frivillige lag og 

foreninger og hvilke krav kommunen kan stille i forhold til samarbeid og tilskudd. 

 

 

Svar: 

Det vises til politiregisterforskriften § 43-1 som omhandler politiattest til person som skal 

utføre oppgaver i frivillig organisasjon hvor det står: «Frivillige organisasjoner kan kreve 

fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av fysisk person 

som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som 

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med 

utviklingshemming.» 

 

Som det fremkommer i politiregisterforskriften § 34-1 er det hver enkelt organisasjon som 

kan kreve fremleggelse av politiattest. Kommunen kan ikke selv innhente attester på vegne 

av en frivillig organisasjon, men kan oppfordre til at foreninger har rutiner for innkreving av 

attester i de tilfeller lovverket gir muligheten for innhenting. Det er ikke anledning til å 

kreve attest på bakgrunn av at en forening leier et kommunalt lokale. 

 

Når det gjelder kommunalt driftstilskudd kan kommunen stille vilkår om at frivillige 

organisasjoner skal ha politiattester i orden i de tilfeller de har hjemmel for å kreve det. 

Dette kan i enkelte tilfeller også gjøres der kommunen har samarbeid med frivillige 

organisasjoner som for eksempel inngår i kommunale kulturtilbud. I sistnevnte tilfelle legger 

kommunen helse- og omsorgsloven til grunn hvor det står at attest ikke omfatter personer 

som bare sporadisk yter tjenester eller vedkommende i alminnelighet ikke vil være alene 

med bruker.  

 

Dersom innføring av vilkår for utbetaling av kommunalt tilskudd til kultur- og idrettsformål 

skal vurderes nærmere må dette skje gjennom en eventuell revidering av vedtatte 

retningslinjer og fremmes for kommunestyret. Det er viktig at kommunen har lik praksis 

overfor foreningslivet i Eidsvoll, slik at ikke skjønn avgjør hvilke foreninger en kommune 

krever attest fra. 
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Det vises for øvrig til notat til Hovedutvalg for oppvekst og kultur til møtet 25.04.2017 der 

det redegjøres for at Eidsvoll kommune innhenter politiattest fra ansatte som utfører 

oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer 

med utviklingshemming der dette er hjemlet i lov.  

 

 

 

Siv Krogh Österholm 

Kultursjef 

 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


