Rutiner for politiattest
i
Porsanger kommune
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Formål:
Formålet med å kreve politiattest er å sikre tryggheten til brukere av kommunale tjenester. Å kreve
slik attest er et kriminalitetsforebyggende virkemiddel, hvor opplysninger om enkeltpersoners vandel
(adferd, livsførsel) brukes til å avgjøre om vedkommende er skikket til å inneha den aktuelle
stillingen, utføre den aktuelle funksjonen, oppgaven eller lignende. På bakgrunn av innholdet i en
politiattest kan Porsanger kommune utestenge enkeltpersoner fra bestemte stillinger, tillatelser,
oppgaver eller lignende som de ikke er egnet til.
Kontrollen gjort forut for politiattesten skal skape økt trygghet for arbeidsgiver, tjenestemottakere
og allmennheten. Ved å stille særlige krav til søkere, for eksempel ved ansettelse i skoleverket, helse,
brannvesenet og lignende, skal arbeidsgiveren vite at søkerne ikke er dømt for straffbare handlinger
som viser at de ikke er egnet for stillingen.
I uttømmende politiattest tas alt med uansett alder. Unntaket er saker som er sendt til behandling i
konfliktrådet etter straffeprosessloven §71a, når vedkommende ikke har begått nye straffbare
handlinger to år etter at konfliktrådsbehandlingen er avsluttet med avtale.

Arbeidsgivers ansvar:
Arbeidsgiver har ansvar for å foreta en konkret vurdering for hver enkelt stilling eller
ansettelsesforhold om det aktuelle arbeidsområdet- og oppgaven innebærer at politiattest skal
kreves. Uansett ansettelsesforhold vil det overordnede vurderingstemaet være hvorvidt personellet
ved utøvelsen av sitt arbeid kan komme i situasjoner der krav om politiattest vil slå inn.

Hvem kan kreve politiattest:
Kravet om politiattest gjelder personell som gis tilbud om stilling og personer som allerede er ansatt i
stillinger som krever det. Det skal fremgå av utlysningsteksten at politiattest vil bli avkrevd. Selve
fremleggelsen av attesten, skal imidlertid først skje dersom vedkommende aksepterer et tilbud om
stilling. Kravet om å legge fram politiattest gjelder politiattest utstedt i Norge. Politiattesten skal
sendes lønn og personal. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder.

Tidspunkt for fremlegging av politiattest:
Politiattest skal fremlegges før stillingen tiltres og arbeidskontrakt skrives.
Den som får tilbud om stilling skal avkreves politiattest. Personer som framlegger politiattest med
merknader på seksualforbrytelser skal ikke kunne tilsettes i stillinger som skal yte tjenester til barn
eller personer med psykisk utviklingshemming. Andre merknader må vurderes av sektorleder,
rådmann og personalkontoret i fellesskap.
Det er viktig å merke seg at det også skal kreves politiattest dersom en allerede ansatt i Porsanger
kommune skal tilsettes i annen stilling i kommunen hvor det kreves politiattest.
Hvis arbeidsgiver får opplysninger som tilsier at arbeidstaker ikke lenger tilfredsstiller vandelskravet
til stillingen kan det kreves ny politiattest med hjemmel i politiregisterloven §43. Beslutningen skal
tas av rådmann.
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Hvordan søke politiattest:
Den som får tilbud om stilling benyttet politiets skjema. Det enkleste er å levere søknad via internett
og laste opp / legge ved bekreftelse / tilbudsbrev fra arbeidsgiver. Personer under 18 år må benytte
papirskjema med underskrift fra foresatte.
Det er viktig at den som søker om politiattest angir tydelig navn og telefonnummer, samt legger ved
dokumentasjon på identitet. I tillegg er det viktig at det angis type stilling og enhet samt lovhjemmel
det søkes attest i forhold til. Dette skrives i feltet «formålet med attesten» i skjemaet. Tilbudsbrevet,
eller annen bekreftelse fra Porsanger kommune, legges ved søknaden som bekreftelse på behovet
for attesten.

Oppbevaring av politiattester:
Offentlige tilsynsmyndigheter skal kunne føre tilsyn med at arbeidsgivere, kommuner og regionale
helseforetak overholder plikten til å kreve fremlagt politiattest. Tilsynsmyndighetene skal kunne føre
et reelt tilsyn. I Porsanger kommune blir politiattest levert lønn og personal som har et system for
registrering av politiattestene. Selve attesten blir makulert.

Vikarbyrå:
Porsanger kommune stiller krav om norsk politiattest i forhold til utlysning av vikartjenester. I
utlysningsteksten vil det stå at vikarbyrået skal ha attesten klar når vikaren blir leid ut.
I avtalen mellom ulike vikarbyråer og Porsanger kommune skal det framkomme at vikaren skal
framvise gyldig politiattest til vikarbyrået som sender en bekreftelse med vikaren.
Porsanger kommune forlanger en bekreftelse på politiattest fra hver enkelt innleid vikar, utsendt av
vikarbyrået. Bekreftelsen leveres arbeidsplassen første arbeidsdag. Denne tas vare på og arkiveres
ved avdelingen. Bekreftelsen skal inneholde fullt navn og fødselsdato (ikke personnummer) og dato
for når politiattesten er utstedt. Det skal kreves ny bekreftelse så snart det har vært et opphold i
arbeidsforhold i over 3 måneder.
Ved bytte av tjenestested må innleide vikarer forevise gyldig bekreftelse til ny leder.
I de tilfeller hvor en tilfeldig innleid vikar søker og blir tilbud stilling i Porsanger kommune, kreves det
gyldig politiattest før denne personen kan tiltre stillingen.

Avgjørelsesmyndighet og saksbehandlingsregler:
Skulle det oppstå tvil om gyldighet ved merknader på politiattesten, eller det må gjøres vurderinger
når krav om politiattest får tilbakevirkende kraft er det sektorleder som har avgjørelsesmyndighet.
Sektorlederen kan søke råd hos personalkontoret. Om den ansatte ikke kan forevise politiattest
innen rimelig tid, vil det bli vurdert omplassering eller oppsigelse.
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Porsanger kommune- sektor for oppvekst og kultur
Kravet om å fremlegge politiattest gjelder alle som jobber i skole, SFO, barnehager, kulturskole. Dette
inkluderer også vikarer og ekstrahjelper. Sektoren skal også kreve politiattest for andre personer som
regelmessig oppholder seg i barnehage og skoler, sånn som renholder og vaktmester.
Lovhenvisninger:
Opplæringsloven §10-9
Barnehageloven §19
Forskrift om politiattest i barnehage §2

Porsanger kommune - sektor for helse og omsorg
Kravet om fremlegge politiattest gjelder alle som jobber i stillinger som yter kommunale helse- og
omsorgstjenester, inkludert personell som yter personlig brukerstyrt assistanse (BPA),
støttekontakter, barnevern, helsestasjon, fysioterapeuter og leger. Elever, lærlinger, studenter,
sommervikarer, ekstravakter omfattes også.
Lovhenvisninger:
Barnevernsloven §6-10
Helse- og omsorgsloven §5-4
Helsepersonelloven §20a

Porsanger kommune – sektor for teknisk
Kravet om å fremlegge politiattest gjelder for vaktmestre og renholdere. Dette gjelder også vikarer,
ekstrahjelp og sommervikarer.

Porsanger kommune – sentraladministrasjonen
Kravet om å fremlegge politiattest skal gjelde de som til daglig jobber med arkivhåndtering og
informasjonssikkerhet.
Lovhenvisninger:
Politiregisterforskriften §34-9
Politiregisterloven §39
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