Politiattest-ansvarlig 2022
Rollebeskrivelse: Politiattest ansvarlig (PA)
PA er en dedikert frivillig. PA skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.
Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for GØIF.
1. Kompetansekrav: PA rekrutteres fra klubbens fotballavdeling. Det kreves at PA kjenner klubbens
organisasjonsplan og sportsplan.
2. Hva er politiattest/barneomsorgsattest?
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. For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven
§ 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.
3. Rapportering, oppgaver og ansvar:
• Sørge for at alle som har verv i GØIF alltid har levert politiattest før personen tiltrer i verv.
• Informere alle i klubben om at ingen kan la andre ta treninger, eller la noen tiltre uten at
politiattest er levert. (Alle som skal bidra i GØIF må først ta kontakt med PA for å få tilsendt
et dokument «bekreftelse på formål» for å kunne søke om attest. Deretter må denne
komme i retur og vises til PA i GØIF hvor det registreres FØR man kan tiltre.
• Delta på relevante forum i klubb for å formidle informasjon om politiattester
• Holde seg oppdatert om gjeldene regler fra Politi/krets/forbund
• Rapportere til Sportslig leder og Hovedlagsleder
• Medlem i Sportslig Utvalg
• Føre liste over alle som har levert godkjent attest, med navn og dato for godkjennelse. Ikke
ta vare på selve attesten, kun se de, og registrere de.

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle
personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvarseller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med
utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver 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.
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