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Informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattest til Kommunene - 

Politiattest til personer som skal yte kommunale helse- og omsorgstjenester 

 

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.  

 

Med hjemmelsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 så skal det utstedes 

politiattest. Det vil si at den aktuelle må søke selv, og det ikke kan utføres vandelskontroll med 

bakgrunn i lister fra oppdragsgiver. Vi viser til vedlagte informasjon med hjemmelsgrunnlag for 

helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 hvor kommunen er oppdragsgiver. Skulle det være noe 

så kan vi kontaktes på krisetelefon 476 93 468. Krisetelefon besvares fra mandag til fredag i 

tidsrommet 0800 – 1500.  

 

Søknad om politiattest 

Vi vil presisere at den raskeste måten å få en politiattest på er at søker:  

 oppretter digital postkasse 

 søker på vår nettside https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-

pa-nett/ 

 Legger ved bekreftelse fra oppdragsgiver https://www.politiet.no/globalassets/02-

tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontr/bekreftelse-pa-

formal-med-politattestbm 

 

Hvis søker har opprettet digital postkasse, så vil de motta politiattesten noen timer etter at vi 

har ferdigbehandlet saken. Vi vil prioritere søknader som kommer inn og sendes digitalt. 

 

Vi vil informere om at hvis søker ikke oppretter digital postkasse, så vil 

saksbehandlingssystemet vårt sende en epost til søker når politiattesten er ferdig og klar til 

sending. I eposten blir de veiledet til å opprette en digital postkasse. Det vil gå 7 dager, så 

forsøker systemet å sende politiattesten på nytt igjen til digital postkasse. Hvis digital 

postkasse ikke blir opprettet innen 7 dager, så vil vi skrive den ut på papir og sende den til 

søker i posten. Det vil gå cirka 14 dager fra politiattesten er ferdig til de har den i posten.    

 

Kommunen som oppdragsgiver - bekreftelse 

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

framkommer at det er krav til en slik attest. Oppdragsgiver er den som kan/skal kreve en 

politiattest der det foreligger en lovhjemmel.  

 

Oppdragsgiver kan ikke "forhånds sjekke" personer som de ikke har tiltenkt å bruke til 

oppdrag. Det skal kun søkes om politiattest når vedkommende er tilbydd et oppdrag/stilling. 

 

Bekreftelsen kan ikke være eldre enn 3 måneder. Vi har en mal på bekreftelse tilgjengelig på 

vår nettside som oppdragsgiver kan bruke om ønskelig. 
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Oppdragsgiver må 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.  

3. Informere søker at de må selv logge seg inn i vår webportal med bank-id og søke om 

politiattest. Bekreftelsen fra dere må ligge ved søknaden. 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.  

 

Bekreftelsen fra oppdragsgiver må inneholde: 

 søkers navn 

 fødselsnummer/dato 

 hvilken stilling/arbeidsområde. Det er viktig at det fremkommer at en skal yte helse 

og omsorgstjenester. 

 lovhjemmel, for eksempel helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 

 kontaktinformasjon til oppdragsgiver 

 

Politiattest til en person som skal yte kommunale helse- og omsorgstjenester  

Det skal utstedes politiattest til en person som skal yte tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  

"Kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter loven her, skal ved tilbud 

om stilling eller oppdrag kreve fremlagt politiattest fra personer som skal yte slike 
tjenester." 

"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." 

 

Når det gjelder helse- og omsorgstjenester så fokuseres det på hvilken tjeneste som ytes. 

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.  

 

Kommunen har en plikt til å kreve politiattest for den som skal yte kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Vi utsteder politiattest til en person med denne lovhjemmel. Det kan ikke 

kreves politiattest for de som skal utføre andre oppgaver som blant annet handle, kjøre mat og 

medisiner, lage mat eller jobbe med renhold. 

 

Med hilsen 

Lis Evelyn Lie Johnsen 

Avdelingsleder - Avsnitt politiattest 

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester 
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