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HØRING – POLITIATTEST FOR PERSONER SOM SKAL HA OPPG AVER 
KNYTTET TIL MINDREÅRIGE  

 
Norges Musikkorps Forbund har 68.000 medlemmer og 1.700 korps, og er – etter idretten - 
landets største barne- og ungdomsorganisasjon. Norges Musikkorps Forbund er også den største 
frivillige organisasjonen innen kultur generelt og musikk spesielt. 
 
I tillegg til drøyt 40 fast ansatte i organisasjonen, engasjerer NMF et stort antall 
lærere/instruktører til våre sommerkurs og dommere til både nasjonale, regionale og lokale 
konkurranser. Organisasjonen har også et stort antall tillitsvalgte på nasjonalt og regionalt nivå.  
På lokalt nivå er det også ansatt dirigenter og instruktører, samt tillitsvalgte i alle våre 1.700 
korps.  
Les mer om Norges Musikkorps Forbund på www.musikkorps.no 
Norges Musikkorps Forbund skal være et trygt sted for alle under mottoet Spilleglede og 
fellesskap. 
Generelt har alle organisasjoner et ansvar for å etablere retningslinjer og praksis som forebygger 
risiko for overgrep mot barn i aktiviteter som foregår i organisasjonenes regi.  
 
Norges Musikkorps Forbund stiller seg prinsipielt positiv til alle tiltak som bidrar til 
organisasjonenes mål om å tilby barn og unge aktiviteter innenfor trygge rammer. 
 
Som ledd i arbeidet for å skape trygge rammer for barn og unges deltakelse har en del 
organisasjoner vedtatt at personer som skal ha oppgaver knyttet til barn må levere politiattest jfr. 
strafferegistreringsforskriften § 12 p). Disse organisasjonene har videre besluttet at personer som 
har anmerkninger i politiattesten ikke skal få oppgaver knyttet til mindreårige.  
 
Norges Musikkorps Forbund vil i tiden som kommer vurdere å innføre tilsvarende praksis.  
 
Norges Musikkorps Forbund vil understreke at det er avgjørende for at instrumentet skal fungere 
godt for de frivillige organisasjonene at de frivillige kan få politiattestene utstedt raskt og 
effektivt. Dersom saksbehandlingstiden blir for lang vil det kan det innebære at organisasjonen 
må leve med et udekket behov for frivillig innsats samtidig som det representerer en risiko for at 
den frivillige mister motivasjon for å delta.  
  
En utvidelse av innholdet i politiattestene slik som Justisdepartementet foreslår, innebærer at 
Norges Musikkorps Forbund må beslutte hvilke konsekvenser ulike anmerkninger i politiattesten 
skal få. Til denne prosessen vil nok vår organisasjon trenge noe tid.  
 
Norges Musikkorps Forbund ber samtidig om at Justisdepartementet opplyser om det vil bli stilt 
krav til hvordan organisasjonene skal oppbevare de politiattestene som organisasjonene innhenter.  
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