
Registrere politiattester i medlemssystemet 

 

Hva er politiattest og taushetserklæring? 

Alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor personer under 18 år eller med utviklingshemming, skal vise 

politiattest til sin nærmeste leder (reglement og hvordan du søker politiattest finner du på 

www.speiding.no/politiattest). Gruppeledere, kretsledere, korpsledere og forbundet skal se 

ledernes politiattester og registrere at de er vist i medlemssystemet. Dette er en veiledning for 

hvordan dette gjøres. 

Du finner en forklaring i retningslinjene hvem som skal viste politiattesten til hvem. 

www.speiding.no/politiattest/?side=rettningslinjer 

Taushetserklæringen er et eget skjema som skal signeres og sendes til forbundskontoret av 

alle som skal se andre medlemmers politiattester. Der lover man å ikke fortelle om det man 

har fått vite når man har sett attestene. 

Hvordan fungerer det i medlemssystemet? 

Kravet om politiattest er knyttet til roller i medlemssystemet, slik at de personene som er 

registrert med de aktuelle rollene får varsel om at de er forpliktet til å vise attest. Hvordan 

dette ser ut, kan du se under.  

Det kan også være flere som skal vise enn de som har de utvalgte rollene i medlemssystemet. 

Hvem som er forpliktet til å vise attest er det gruppeleder som må avgjøre. Man kan markere 

på medlemsprofilen på dem det gjelder. Krav til disse kan legges inn ved å bruke en 

nedtrekksmeny som du finner ved å gå inn på «Rediger medlemsdata». 

 

Slik vises det for medlemmene som er forpliktet til å vise attest 

når de logger inn: 

 

 

 

På profilsiden vises det slik når det mangler attest: 

 

 

 

 

http://www.speiding.no/politiattest
http://www.speiding.no/politiattest/?side=rettningslinjer


Og slik ser det ut når taushetserklæring og politiattest er 

registrert: 

 

På speiderlederoversikten på profilen står det enten at man er forpliktet til å sende inn 

taushetserklæring eller at man har gjort det. 

Hvis man er forpliktet til å vise politiattest fordi man har en spesiell rolle, vil det vises hvilket 

organisasjonsledd man har plikt til å vise politiattest til. Har et medlem vist til sin egen 

speidergruppe, gjelder det også for andre organisasjonsledd. 

 

Historikken vises i redigeringsbildet, slik: 

 

Her vises også utgåtte politiattester. Disse vises ikke på medlemsprofilen. 

 

 

Se videre hvordan du registrerer en politiattest. 

Taushetserklæringer registreres av forbundskontoret. 



SLIK GJØR DU 

 
1. Gå til profilsiden til det medlemmet du skal registrere politiattest på. 

 
2. Trykk på «Handlinger»-knappen og velg «Rediger medlemsdetaljer». 

 
3. Trykk på «Handlinger»-knappen igjen og velg «Registrere 

politiattest». Da vil du få opp dette bildet: 
 

Ved å trykke «Ja», bekrefter du at du har sett attesten eller registrerer 
dette for en som har sett attesten. 
 

4. Når du trykker «Ja», får du fram et nytt bilde: 
 

 
5. Fyll ut alle felt: 

 Utstedt dato: Datoen som står på politiattesten (når den er utstedt fra 
politiet) 

 Vist til: Hvem har sett politiattesten? Søk opp navn på gruppeleder (el. 
kretsleder/korpsleder etc.) 

 Vist dato: Skriv inn datoen politiattesten ble vist. Valget står automatisk 
på dagen dato, men det kan redigeres. 

 Vist for nivå: Velg hvilket nivå attesten er vist for; gruppe, krets, korps, 
forbund eller prosjekt. 

 Da får du en nedtrekksmeny med aktuelle grupper, kretser, korps eller 
prosjekter. Velg blant disse. 

 
6. Trykk på «Legg til oppføring», og politiattesten er registrert. 

 
 

Takk for innsatsen!  


