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Elektronisk søknad om politiattest 

Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett: https://attest.politi.no/ Har du 
nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest. Her følger informasjon om 
hvordan du gjør det. For deg som ikke kan søke på nett, finnes informasjon nederst i denne artikkelen. 

• Logg inn 
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. 
Dette bekrefter hvem du er, og du trenger derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon. 

• Valg av formål 
Velg formål fra nedtrekksliste i skjema: Frivillige organisasjoner 

• Bekreftelse på formål  
- Hent opp vedlegget Bekreftelse på formål med politiattest i ADOBE READER 
- Trykk på « Fyll ut og signer», deretter «Legg til tekst» 
- Plasser markøren på de heltrukne linjene og fyll ut navn, fødselsdato (ikke fødselsnummer) og 
stillingsbeskrivelse (eks trener, lagleder), deretter «Åpne» og lagre dokumentet 
- Last opp det det lagrede vedlegget i skjemaet 
- Du kan alternativt skanne eller ta bilde av bekreftelsen 
- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din 
- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif. 
- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes). 
Under 18 år: Bekreftelsen fra arbeidsgiver eller organisasjon må signeres av foresatt. 

 

• Send søknad 
-Trykk på knappen «Send søknad» 

 

• Fremvisning av søknad 
- Vanlig behandlingstid hos Politiet er 1-2 dager, du vil da motta attesten i din sikre digitale 
postkasse eller per post 
-Send digital/scannet attest til post@nesoyail.no eller ta bilde med mobilen og send til 
90997978 
- Du kan også legge attesten i postkassen utenfor kontoret på klubbhuset, eventuelt vis frem 
attesten ved oppmøte på kontoret på klubbhuset tirsdager eller torsdager mellom kl. 0900 og 
1700.  
-Klubben har ikke lov til å ta vare på attester, verken digitalt eller i papirform. Når klubben 
mottar digitale/fysiske attester, vil de bli registrert i en liste, og deretter slettet/makulert. Hvis 
du ønsker å beholde/få tilbake attesten, gi beskjed om dette. 

• Teknisk informasjon 
Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller 
Safari. Sitter du bak en brannmur f. eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med 
opplasting av filen. 

 

Ansvarlig for politiattester i klubben er p.t. Torunn Breilid. Spørsmål rettes til post@nesoyail.no 
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