Nye regler for godkendelser af ansøgning om
Id-kort til Esbjerg Airport
Nye regler for godkendelser af ansøgning om Id-kort til Esbjerg Airport
Der er kommet nye regler for godkendelse og baggrundskontrol, når man skal ansøge om Id-kort til
lufthavne i Danmark. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2022 og det er vigtigt. At du som Id-kort
ansvarlig er orienteret om de nye processer.
De nye regler betyder, at en politigodkendelse bliver en fast del af baggrundskontrollen af en medarbejder,
der ansøger om Id-kort. Det får med andre ord stor betydning for hvordan både du, politiet og Esbjerg
Airport skal behandle ansøgninger og udføre baggrundskontrol.
Ansøgning om Id-kort
Ansøgningsprocessen bliver delt op i to. For begge dele gælder, at det er dig som Id-kort ansvarlig, der
ansøger og ikke medarbejderen selv.
1.

Ansøgningen om politietgodkendelse til medarbejder skal sendes til PAC.

Du skal som Id-kort ansvarlig gå på www.politi.dk søge under baggrundskontrol og dernæst
”Lufthavnspersonale” og anmode om godkendelse af den medarbejder, der skal bruge en godkendelse. Du
skal underskrive med virksomheds NemID. Herefter bliver der sendt en link til medarbejderen, der selv
skal udfylde resten og underskrive med sit private NemID. Id-kort kontoret kan ikke besvare spørgsmål
angående politiets blanketter, blanksidens funktion, baggrundskontrol eller andet der vedrører politiets del
af baggrundskontrollen. Her henviser vi til politiet. Se kontakt oplysninger på politi.dk
2.

Ansøgning om Id-kort til medarbejdere skal afleveres til security i Esbjerg Airport af ansøgeren
selv. Før ansøgningen kan afleveres, skal rekvisitionen være udfyldt af den Id-kort ansvarlige fra
virksomheden og Id- og CV-kontrol, jvf. de gældende regler om baggrundskontrol skal være
udført. Godkendelsen fra politiet medbringes ligeledes.

Da politiet fremover stiller en digital blanket til rådighed, vil ansøgeren om politigodkendelsen gå uden om
security/Id-kortkontoret. Vi vil kun modtage godkendelse eller afslag fra politiet. Vi har derfor ingen
indflydelse på blanket, procestid eller andet. Det er en sag imellem jer som ansøgere og PAC.
Godkendelse og afmeldelse
For medarbejdere som er bosiddende i Danmark, godkender politiet hele ansættelsesperioden.
For medarbejdere som er bosiddende i udlandet, herunder f.eks. Sverige, godkender politiet kun for et år
ad gangen. Det er vigtigt, at I som virksomhed laver et system, der sikrer, at der bliver sendt en ansøgning
om fornyelse af Id-kort senest 8 uger før medarbejderen starter i jeres virksomhed eller før medarbejderen
nuværende Id-kort udløber.
Har medarbejderen ikke brug for sin godkendelse længere, skal du som ID-kortansvarlig være opmærksom
på at afmelde godkendelsen hos politiet. Det sker samme sted som I ansøgte. Afmeldelsen skal foretages
inden for én måned efter, at jeres medarbejder er stoppet i virksomheden.
Informationerne om både godkendelse og afmeldelse er gældende for alle medarbejdere, der har brug for
en politigodkendelse i forbindelse med et Id-kort, uanset om man er dansk eller udenlandsk statsborger.
Straffeattester
Det er ikke længere jer som virksomhed, der skal indhente og opbevare medarbejdernes straffeattester.
Det gælder både for indhentning i forbindelse med rekruttering og i forbindelse med en fornyet
baggrundskontrol. Det vil alene være politiet, der håndterer straffeattester. Det gælder også for
medarbejdere uden dansk statsborgerskab og for medarbejdere, der har boet i udlandet inden for de sidste
5 år.
Kan politiet ikke indhente en udenlandsk straffeattest, tager de kontakt til medarbejderen uden om jeres
virksomhed, og beder dem fremskaffe straffeattesten. Herefter vurderer politiet den.
En anbefaling herfra er at vedhæfte udenlandske straffeattester hvis muligt for jer.
Har du spørgsmål
Ved spørgsmål der omhandler alt omkring politigodkendelse, henviser vi til politiet. Se kontaktoplysninger
på Politi.dk. Klik her: Politi ifht. kriminalregister

