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Innledning 

 

Krav om politiattest er et kriminalforebyggende virkemiddel der enkeltpersoners vandel brukes til 

å utestenge dem fra bestemte stillinger, funksjoner, oppgaver eller lignende. Dette for å redusere 

risikoen for at sårbare grupper utsettes for handlinger som er til skade for dem. 

Rutinene bygger på hjemmel i barnevernsloven, lov om helsepersonell, helse og 

omsorgstjenesteloven, barnehageloven, opplæringsloven og brannvernloven.  De ulike lovene blir 

nærmere omtalt til slutt i rutinebeskrivelsen. 

 

Ved alle nytilsettinger som omfattes av krav til politiattest, skal denne framlegges ved tiltredelse. 

Arbeidsgiver kan også kreve politiattest av tilsatte som det viser seg ikke har levert ved tilsetting, 

hvis attesten ikke er registrert i arkivet eller dersom arbeidsgiver har fått tilgang til informasjon 

som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for politiattesten. 

Det finnes ulike typer politiattester og det vil framgå av aktuelt lovverk/forskrift hvilken type 

politiattest som må framlegges. Sist i dokumentet er en oversikt over både lovverk, forskrifter og 

forskjellen på de ulike politiattestene.  

1. Utlysning 

Det skal framgå av utlysningsteksten at politiattest ikke eldre enn tre måneder kreves.            

 

2. Intervju 
 

Det skal nevnes at det stilles krav til politiattest slik at søker får mulighet til å orientere om 

eventuelle merknader på attest. 
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3. Tilsetting 

 Det skal framgå av tilbudsbrevet at politiattest skal framlegges ved tiltredelse og at 

merknader på politiattesten kan få konsekvenser for tilsettingsforholdet. 

 Den som skriver tilbudsbrevet fyller også ut bekreftelse fra arbeidsgiver, dette ligger som 

link i Qm+ og på www.politi.no. Bekreftelsen sendes som vedlegg til tilbudsbrevet 

sammen med en kort orientering om videre prosedyre for å søke om politiattest. 

 Politiattest skal leveres til nærmeste leder som sender videre til sentralarkivet.                         

(Det sikrer at leder er orientert om eventuelle merknader så raskt som mulig) 

 Politiattesten legges som merknad i personalmappe på dokumentet hvor søker takker ja 

til stilling.  

 Politiattesten makuleres av personalavdelingen etter at merknad er kontrollert.                          

I barnevernet makuleres politiattest når ansettelsesforholdet avsluttes. 

 

 Utenom ordinære tilsettinger stilles krav om politiattest for støttekontakter,  avlastere og 

fosterforeldre. Disse politiattestene blir registrert i websak på oppdragsavtalen og 

saksansvarlig får politiattesten i retur for enten oppbevaring eller makulering. 

 

 Det stilles samme krav til politiattest for lærlinger, praksiskandidater, personer i 

arbeidstrening og studenter som for øvrige ansatte. 
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4. Merknad på politiattest 
 

Leder tar kontakt med kommunalsjef for personal umiddelbart. Dersom ikke kommunalsjef personal 

er tilgjengelig, tar leder kontakt med kommunalsjef for det aktuelle tjenesteområdet. 

Kommunalsjef personal gjør en vurdering sammen med kommunalsjef for det aktuelle 

tjenesteområdet hvorvidt vedkommende kan tiltre/fortsette i stilling før saken er nærmere utredet. 

 

Merknad som gir yrkesforbud 

Dersom vedkommende er dømt for forhold som gir yrkesforbud, avsluttes tilsettingsforholdet.  

 Dersom vedkommende ikke har tiltrådt stillingen, trekkes tilbudet tilbake grunnet nye 

opplysninger som er av avgjørende betydning for tilsettingsvedtaket 

 Dersom vedkommende har tiltrådt stillingen, avsluttes ansettelsesforholdet umiddelbart og 

prosedyre for avskjed følges. 

 

Andre merknader 

Dersom den ansatte har merknader som ikke gir yrkesforbud, men som likevel kan få konsekvenser 

for tilsettingsforholdet, skal følgende prosedyre følges: 

 Det vurderes tiltak som permisjon eller suspensjon i påvente av at personalsjefen fatter 

vedtak om vedkommende kan fortsette i stilling eller ikke. 

 

 Personalavdelingen tar kontakt med den tilsatte og ber om å få nærmere opplysninger, 

f.eks domsavgjørelsen 

 Dersom den ansatte ikke leverer etterspurte dokumenter, framskaffer 

personalavdelingen nødvendig dokumentasjon 

 Personalavdelingen tar eventuelt kontakt med kommuneadvokat for å få vurdert 

hvorvidt den tilsatte er skikket til stillingen eller ikke 

 Kommunalsjef personal og kommunalsjef for det aktuelle tjenesteområdet konkluderer i 

saken, eventuelt etter anbefalinger fra kommuneadvokat 

 Nærmeste leder og den ansatte får beskjed om vedtak så raskt som mulig 

 Dersom vedkommende ikke kan fortsette i stilling, følges vanlige prosedyrer for avskjed 

 Dersom vedkommende får fortsette i stilling, tilbys oppfølgingssamtale. Ansvar for 

oppfølgingssamtale vurderes i hver enkelt sak 
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5. Ansvar 
 

Den ansatte: 

- søke om politiattest 

- levere politiattest til nærmeste leder ved oppstart 

- gi beskjed til leder dersom merknader på politiattest 

Leder: 

- opplyse i intervju at politiattest skal framlegges 

- gi mulighet til å opplyse om eventuelle merknader i intervjuet 

- dersom leder skriver tilsettingsbrevet, opplyse om at politiattest skal framlegges ved 

tiltredelse og at merknad på politiattest kan få konsekvenser for tilsettingsforholdet, samt 

fylle ut bekreftelse fra arbeidsgiver på tilsettingsforholdet og legge ved tilsettingsbrevet 

- sende politiattest til arkiv så snart den er levert 

- etterspørre politiattest dersom den ikke leveres ved tiltredelse 

- ta kontakt med personalavdelingen dersom merknad på politiattest,                                    

jamfør punkt 4 – merknad på politiattest. 

- informere den ansatte om videre saksgang dersom det er merknader på politiattest 

- holde jevnlig kontakt med den ansatte dersom vedkommende ikke er i jobb mens saken 

utredes 

- leder for barnevern arkiverer politiattester i eget arkiv for fosterhjem, støttekontakter og 

avlastere 

 

Sentralarkiv: 

- Registrere politiattest der det framgår om det er merknad eller ikke 

- Dette skal som hovedregel registreres som merknad på brevet der søker takker ja til stilling. 

- I tilfeller der det ikke foreligger nytt tilsettingsbrev, legges politiattesten som merknad i selve       

saksmappa. 

- For personer som er på oppdrag eller arbeidsutprøving legges politiattest som merknad på 

kontrakten. 

- Etter registrering sendes politiattest til personalavdelingen for videre håndtering. For 

avlastere og støttekontakter innen helse og omsorg returneres politiattest til saksbehandler 

som kontrollerer at attesten er riktig registrert før den makuleres. 
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Personal: 

- Sikre at utlysningstekst gjør oppmerksom på krav om politiattest for den som tilsettes i 

stilling 

- Sikre at tilbudsbrev opplyser at politiattest må framlegges og at merknader kan få 

konsekvenser for tilsettingsforholdet  

- Personalrådgiver sjekker at politiattest er riktig registrert før den makuleres. For tilsatte i 

barnevernstjenesten oppbevares attesten til tjenesteforholdet avsluttes. 

- Ved merknader på politiattest gjør kommunalsjef for personal sammen med kommunalsjef 

for det aktuelle tjenesteområdet umiddelbart en vurdering om vedkommende kan stå i 

stilling mens saken utredes. 

- Dersom merknaden på politiattest er basert på lovhjemler som gir yrkesforbud, avsluttes 

tilsettingsforholdet umiddelbart etter gjeldende regler for avskjed. 

- Ved merknader i politiattesten som ikke gir yrkesforbud skal personalavdelingen gi beskjed til 

leder hvorvidt den ansatte kan fortsette i jobben mens saken utredes, eller om 

vedkommende er permittert/suspendert inntil videre 

- Personalavdelingen sørger for å innhente nødvendig dokumentasjon enten fra den ansatte 

selv eller gjennom kommuneadvokaten 

- Dersom nødvendig tas kontakt med kommuneadvokat for en vurdering av saken 

- Kommunalsjef for personal i samarbeid med kommunalsjef for gjeldende tjenesteområde 

konkluderer hvorvidt tilsettingsforholdet skal fortsette eller ikke 

- Når vedtak er fattet, varsles den ansatte samt nærmeste leder 

- Dersom den ansette får fortsette sitt tilsettingsforhold, tilbys oppfølgingssamtale 
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Lovhjemler 
Opplæringsloven § 10 -9  Krav om begrenset politiattest innført 1998, sist endret i 2011. 

Seksuelle overgrep mot barn gir yrkesforbud, andre overtredelser 
bemerket på politiattest skal vurderes av arbeidsgiver 
Krav om politiattest gjelder før personen begynner å arbeide i skole 
/sfo /leksehjelp 

 
Lov om barnevern § 6 -10  Krav om politiattest innført 1999, sist endret i 2016 

Begrenset politiattest for de som skal tilsettes i barnevernstjenesten 

eller barnevernsinstitusjon  

Seksuelle overgrep mot barn gir yrkesforbud, andre overtredelser 

bemerket på politiattest skal vurderes av arbeidsgiver 

Utvidet politiattest (politiregisterloven §41) for fosterforeldre og 

avlastningshjem. Yrkesforbud gjelder den som har vedtatt forelegg 

eller er dømt for seksuelle overgrep, narkotikaovertredelse, 

menneskehandel, grov kroppsskade, drap, mishandling i nære 

relasjoner. Andre bemerkninger på politiattesten skal vurderes av 

arbeidsgiver. 

 

Barnehageloven § 19  Krav om begrenset politiattest innført i 2005, sist endret i 2015 

Seksuelle overgrep mot barn gir yrkesforbud, ved andre overtredelser 
skal barnehageeier vurdere om anmerkningen gjør personen uegnet 
til å arbeide i barnehage.  
Krav om politiattest gjelder før personen begynner å arbeide i 

barnehagen, gjelder også tilfeldige vikarer. 

 

Helsepersonelloven § 20 Krav om begrenset politiattest innført i 2006 Sist endret i 2013 

 Gjelder personell som skal yte helse- og omsorgstjenester for barn 

eller personer med utviklingshemning. 

 Seksuelle overgrep gir yrkesforbud. Andre merknader skal vurderes 

av arbeidsgiver. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4          

Krav om begrenset politiattest for de som arbeider med barn og 

psykisk utviklingshemmede innført 2006.  

Gjeldende fra 01.01.2017 innføres krav om begrenset politiattest for 

alle som skal jobbe med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven. 

 Seksuelle overgrep gir yrkesforbud.  Andre merknader skal vurderes 

av arbeidsgiver. 

 

Brannvernloven §18 Arbeidsgiver kan kreve politiattest både ved vanlig tilsetting og ved 

pålegg  om tjenesteplikt. 
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Politiregisterloven  § 39 – begrenset/avgrenset politiattest                                                                                                         

     § 40 – ordinær politiattest 

     § 41 – utvidet politiattest 

 

 

Oversikt over straffebestemmelsene det vises til: 

Straffeloven 1902 §§    
 

Straffeloven 2005 
§§ 

Type overtredelse 

162   
 

231, 232 Narkotikaovertredelse 

192    
 

291, 293, 294, Voldtekt 

193     
 

295 Misbruk av overmaktsforhold og lignende 

194      
 

296   Seksuell omgang med innsatte mv. i 
institusjon 

195     
  

299, 301 Seksuell omgang med barn under 14 år 

196      
   

302, 303 Seksuell omgang med barn under 16 år           

197   312  Incest 

199     314   Seksuell omgang med andre nærstående 
enn søsken 

200 annet ledd    
    

304 Seksuell handling med barn under 16 år 

201 a                                306 Avtale om møte med barn under 16 år for å 
begå seksuelt overgrep  

201 første ledd bokstav c   305 Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn 
under 16 år  

203       309   Kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige 

204 a     
   

311 Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn 
eller fremstilling som seksualiserer barn  

219    282, 283   Mishandling i nære relasjoner 

224     257, 258   Menneskehandel 

229 andre og tredje   
   

274 Grov skade på legeme eller helbred 
straffalternativ 3 

231  Den som bevirker eller medvirker til at en 
annen får betydelig skade på legeme eller 
helbred 

233      275   Drap 

268, jf. 267     327, 328 Ran 

 
 
Viser for øvrig til; 

Forskrift til opplæringsloven § 15  

Forskrift til politiattest i barnehagen                                                                                                                

Forskrift til politiattest i henhold til barnevernloven 
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Ulike typer politiattest 
 

Ordinær politiattest 

I en ordinær politiattest blir de fleste straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tatt med, men bare for 
en begrenset tid bakover. 
 

Uttømmende politiattest 

I en uttømmende politiattest skal alle ilagte straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tas med, 
unntaket er forenklet forelegg. I en slik attest blir det opplyst om straffereaksjonene, uavhengig av 
hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt. 
 

Avgrenset politiattest 

I en avgrenset politiattest er det bare straffereaksjoner på bestemte typer lovbrudd som skal tas 
med. Som oftest vil en slik politiattest være avgrenset uttømmende, det vil si at bestemte typer 
lovbrudd tas med, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt. 
 

Utvidet politiattest 

I en utvidet politiattest skal også verserende straffesaker tas med. Dette vil si at det skal tas med 
siktelse, tiltale og ilagte forelegg og dommer som ikke er rettskraftige. Anmeldelse skal ikke tas med. 
En politiattest er ofte utvidet i kombinasjon med at den er avgrenset og uttømmende, det vil si at 
bestemte typer lovbrudd tas med, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt, og 
også om saken ikke er endelig avgjort av politiet eller domstolene.  

 


