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Vedlegg til sak 21/2018/V

Mandat for arbeidsgruppe for revisjon av retningslinjer for politiattest
Vedtatt av styret i Speidernes fellesorganisasjon 5.9.2018

1. Mål
Spf ber arbeidsgruppen gjennomgår rutiner og retningslinjer for politiattest, og revidere retningslinjene slik
at de blir enklere å sette seg inn i og håndheve, er oppdatert i henhold til gjeldende lov- og regelverk, og at
det skal komme tydeligere frem hvem som skal levere politiattest eller ikke.
Reviderte retningslinjer skal legges frem for Spf-styrets siste styremøtet i 2018 (november).

2. Ansvar, oppgaver og rollefordeling
a. Arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen skal lede arbeidet med å revidere retningslinjene basert på dette mandat,
og i tråd med erfaringer, tilbakemeldinger og relevante innspill fra administrasjonene og
deres kontakt med medlemmer og ledere.
Arbeidsgruppen konstituerer seg selv med leder og tre medlemmer.
Revisjonsarbeidet skal ta hensyn til følgende momenter:
- Det er ønske om noe mer tydelighet rundt hvem som skal levere politiattest,
særlig for rovere.
- Retningslinjene må tilpasses slik at det er oppdatert i henhold til politiets
endringer i rutiner og regelverk.
- Det er ønske om at retningslinjene kan si noe mer om konsekvenser ved å ikke
levere politiattest.
- Det bør utredes hvordan vi på beste måte kan ha retningslinjer for hva som skal
gjelde for internasjonale deltakere på våre arrangementer.
- Administrasjonene jobber med flere tiltak for å få inn flere politiattester.
Erfaringene fra dette arbeidet kan gi nyttige innspill og forslag til endringer i
retningslinjene.
- Det bør avsjekkes med LNU og Frivillighet Norge på hva som er praksis hos andre
organisasjoner på nevnte problemområder.
Arbeidsgruppen står også fritt til å komme med andre anbefalinger og forslag til endringer i retningslinjene
basert på sitt arbeidet.

b. Spf-styret
Spf-styret er oppdragsgiver for arbeidet, oppnevner medlemmer av arbeidsgruppen,
godkjenner budsjett og vedtar reviderte retningslinjer etter innstilling fra arbeidsgruppen.
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c. Sekretariat/administrasjon
Sekretariatet støtter arbeidsgruppen i deres arbeid. Kontaktperson i Spf-sekretariatet er
generalsekretær Svein Olav Ekvik.
Administrasjonene i begge forbund er viktige bidragsytere når det gjelder å få frem hvilke
utfordringer som er med håndhevelse av dagens retningslinjer.

3. Rammebetingelser
Arbeidsgruppens arbeid starter så raskt medlemmene er oppnevnt. Arbeidsgruppen bes ferdigstille sitt arbeid og legge frem forslag til reviderte retningslinjer til Spf-styremøtet i november 2018.
Møtekostnader dekkes av arbeidsgruppemedlemmenes respektive forbund. Om det er behov for økonomisk støtte til å få gjennomført sitt arbeid, kan dette søkes Spf-styret.

4. Annet
a. Kontaktpersoner
Kontaktperson i sekretariatet er generalsekretær Svein Olav Ekvik.
b. Endringer
Eventuelle endringer i mandat eller fremdriftsplan skal og avklares gjennom kontaktperson
i styret eller sekretariat, og behandles av Spf-styret.
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