
TAKK FOR AT DU VIL ENGASJERE DEG I NORSK FOLKEHJELP 
Fagbevegelsens humanitære organisasjon 

 
www.folkehjelp.no 

 
Takk for at du engasjerer deg, sammen jobber vi for rettferdig fordeling av makt og ressurser, 
sammen verner vi om liv og helse, slik forandrer folk verden.  
Norsk Folkehjelp tar snart kontakt med deg.  

Hva du må gjøre mens du venter på at vi tar kontakt? 
Norsk Folkehjelps lokale lag jobber for å inkludere og ivareta flyktninger og asylanter. Les mer her: 
Norsk Folkehjelp | Samfunnsengasjement 
 
Innmelding kan du gjøre her, innmelding er nødvendig for at du skal være forsikret mens du utfører 
frivillig arbeid for Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp | Bli medlem 

Når du skal jobbe frivillig må du vise politiattest, slik går du frem: 
Steg 1 - Lagre «Formål med politiattest» du får fra Norsk Folkehjelp på et sted det er lett tilgjengelig 
for deg. Dette får du bruk for når du fyller ut søknad om politiattest.  

Steg 2 - Du må søke elektronisk om politiattest: Politiattest - søk på nett – Politiet.no   
Logg inn: Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. 
NB: Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge 
ved kopi av legitimasjon. 

Utfylling av søknaden:  
1. Under "kontaktinformasjon»: fyll inn e-postadresse og telefonnummer. 
2. Under "Formål med attesten":  velger du "Frivillige organisasjoner" for både "Kategori" og "Formål. 
3. Under "Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved dokumentet som du har fått fra Norsk 
Folkehjelp, jfr steg 1. 

Vedrørende vedlegg: 
a) Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.  
b) VIKTIG: Sjekk at filen er lett å lese før du sender den med søknaden din. 
c) Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif. 
d) Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes). 

Trykk "Send søknad". 

Steg 3 - Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca. 2 uker.  
Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Norsk 
Folkehjelp. Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt 
som ansvarlig for politiattester. Du må også underskrive Norsk folkehjelps etiske retningslinjer og 
taushetsplikt. Dette gjør du der du blir frivillig.  
 
Underskrift lokal kontaktperson:______________________ 
Sted:__________ Dato:_______ 

https://folkehjelp.no/samfunnsengasjement
https://folkehjelp.no/bli-medlem
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/

