


 

 
 

 
Informasjon om politiattest – lokalkontakter 
 
I tråd med AFS Norge sine retningslinjer, skal ansatte og frivillige med tillits - og ansvarsforhold overfor 
mindreårige i organisasjonen framvise politiattest. Lokalkontakter i AFS Norge skal fremvise gyldig 
politiattest (Barneomsorgsattest) uten merknad før personen starter i verv/rolle. 

 
§ 34-1.Politiattest til person som skal utføre oppgaver i frivillig organisasjon 
Frivillige organisasjoner kan kreve fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 
første ledd av fysisk person som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for 
organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med 
utviklingshemming. https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-09-20-1097/§34-1 

Søknadsprosessen skjer enkelt via politiets elektroniske søkeportal 
 
Digital postkasse. Før du søker om politiattest, må du opprette en digital postkasse hvis du ikke har 
dette fra før. Når politiattesten er utstedt sendes til den digitale postkassen. 

Bekreftelse av formål. For å søke politiattest trengs en bekreftelse av formålet, se eget vedlegg. 
Dokumentet skal legges ved søknaden om politiattest. Fyll inn følgene informasjon direkte i 
dokumentet: fullt navn og fødselsnummer (11 siffer). 

Slik søker du/dere om politiattest: 
1. Gå til politiets elektroniske søkeportal 
2. Scroll ned til "send søknad" - trykk på den blå knappen 
3. Logg inn med MinID, BankID eller  Buypass. 

o Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon. 
4. Trykk på "gå til søkeskjema" 
5. Valg av formål:  

o Velg “Frivillige organisasjoner - Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal 
utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.» 

6. Last opp utfylt versjon av «Bekreftelse på formål» (eget vedlegg) 
7. Trykk «send søknad». 
8. Når du har mottatt politiattesten i deres digitale postkasse må den videresendes til AFS Norge.  

Attesten sendes til: 

AFS Norge Internasjonal Utveksling 
Trondheimsveien 135 
0570 Oslo 
  
Ved bruk av e-post, merk e-posten med «Politiattest [Ditt navn]» og send til 
andrea.tharaldsen@afs.org.  

NB! Attesten er gyldig i 3 måneder etter utstedelse.  

Alle politiattester behandles med taushetsplikt og konfidensialitet for å sikre at opplysninger ikke 
kommer på avveie. Etter at attesten er registrert hos oss, vil den bli makulert i henhold til gjeldene 
regelverk. 

For spørsmål, kontakt oss i AFS (info@afs.no) eller gå til politiets ressursside. 
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