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Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester følger nasjonale tiltak og vil prioritere arbeidet med 

politiattester innenfor de kritiske samfunnsfunksjoner.  

 

Politiattester innenfor helse og omsorg, barnevern og lignende vil bli prioritert. Har du spørsmål innenfor 

disse områdene, kan du kontakte vår krisetelefon på 476 93 468. 

 

Kommunen som oppdragsgiver – søknad om politiattest 

Den raskeste måten å få politiattest på er at søker oppretter digital postkasse og søker om politiattest 

digitalt på vår nettside: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/ 
 

Dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon slik at det blir behov for at nytt personell i barnehage, 

skole, aldershjem osv. må framlegge en politiattest, så må oppdragsgiver gjøre følgende:  

 

1. Fyll ut skjema for bekreftelse på formål med politiattest for den/de aktuelle. 

https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-

vandelskontr/bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm 

 

2. Send dette skjemaet til søker. Søker må selv logge seg inn i vår webportal med bank-id og søke 

om politiattest. Bekreftelsen fra dere må ligge ved søknaden. 

 

3. Politiattest blir sendt på digipost til søker, hvis de har opprettet digital postkasse. Hvis søker ikke 

har registrert digital postkasse, så vil politiattesten bli sendt per post til søker.  

 

Informasjon om politiattest til bruk i kommunen 

Betingelsen for å kunne utstede politiattest er at det foreligger en lovhjemmel der det framkommer at det 

er krav til en slik attest. Det finnes lovhjemmel for krav om politiattest for hvert av de områdene som 

nevnes i henvendelsen fra dere. Vi vil beskrive de aktuelle hjemlene nærmere: 

 

I barnehageloven § 19 framkommer det at det er krav om politiattest (barneomsorgsattest) ved fast 

ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig opphold i barnehage. Dette gjelder også for vikarer 

tilknyttet en etablert vikarordning, sivilarbeidere og personer som har vesentlig innflytelse på barnehagens 

drift. 

 

I opplæringslova § 10-9 står det at det er krav om politiattest (barneomsorgsattest) ved fast ansettelse, 

midlertidig ansettelse og regelmessig opphold i grunnskole, videregående skole, musikk- og kulturskole, 

SFO, leksehjelp og skolelignende aktivitetstilbud. 
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Når det gjelder helse- og omsorgstjenester så er kravet om politiattest definert på en annen måte enn for 

skoler og barnehager. Her fokuseres det på hvilken tjeneste som ytes av hver enkelt. Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 5-4 beskriver at det er krav om politiattest ved tilbud om stilling eller oppdrag til 

personer som skal yte kommunale helse- og omsorgstjenester for kommune, eller for annen arbeidsgiver 

som yter kommunale helse- og omsorgstjenester. Plikten til å kreve politiattest omfatter ikke personer som 

bare sporadisk yter tjenester etter loven her og som i alminnelighet ikke vil være alene med pasienten eller 

brukeren. Det betyr i praksis at kravet om politiattest kun gjelder for de som yter helse- og 

omsorgstjenester for kommunen. De som f.eks. lager mat eller jobber med renhold på sykehjemmet faller 

utenfor kravet om politiattest. 

 

Det kan altså kreves politiattest dersom det skulle bli behov for det innenfor de forutsetningene de nevnte 

lovhjemlene gir.  

 

Med hilsen 

Lis Evelyn Lie Johnsen 

Avdelingsleder 

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester 

 


