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GI-18/2021 – instruks om behandlingen av søknader om oppholdstillatelse 

fra afghanske borgere som har blitt evakuert til Norge i forbindelse med kon-

sulær bistand til norske borgere mv. 

1. INNLEDNING 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departements alminnelige instruksjonsad-

gang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 

(utlendingsloven, utl.) § 76, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirekto-

ratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av sa-

ker.  

 

Videre vises det til instruks GI-12/2021 om innreiseadgang til afghanske borgere som 

trenger innreisetillatelse i forbindelse med konsulær bistand til evakuering av norske 

borgere. Det fremgår av GI-12/2021 at det i etterkant må avklares hvilken prosess knyt-

tet til oppholdstillatelse i Norge som skal følges for denne gruppen.  

 

I instruksen her gir departementet retningslinjer for hvilken søknadsprosess som skal 

følges for evakuerte familiemedlemmer av norsk borger etter instruks GI-12/2021, og 

ev. andre evakuerte afghanske borgere som ikke regnes som overføringsflyktninger.  

 

2. BAKGRUNN  

I august 2021 ga Utenriksdepartementet konsulær bistand til evakuering av norske bor-

gere. I den forbindelse ble det også gitt innreisetillatelse til nære familiemedlemmer av  
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norske borgere og som ble evakuert samtidig, jf. departementets instruks GI-12/2021. 

Familiemedlemmene som etter instruksen skulle gis innreise, omfattet blant annet føl-

gende:  

 

- Foreldre til barn som det legges til grunn at er norske borgere, og som reiste til 

Norge sammen med ett eller flere norske barn 

- ektefeller av norske borgere, og som reiste til Norge sammen med den norske 

ektefellen 

- søsken av barn som det legges til grunn at er norske borgere, og som reiste til 

Norge sammen. 

3. DEPARTEMENTETS VURDERING 

Etter departementets syn har afghanske borgere som ble evakuert til Norge i forbin-

delse med den forverrede sikkerhetssituasjonen i Afghanistan i august 2021, de facto 

søkt om beskyttelse fra norske myndigheter. Den videre søknadsprosessen bør derfor 

håndteres i det ordinære asylsporet, for persongruppene som ble evakuert og fikk rett 

til innreise i medhold av GI-12/2021.   

 

Det overlates til Utlendingsdirektoratet å avklare hvilke intervjuer og undersøkelser 

som må gjøres ferdige mens den enkelte søker oppholder seg på innkvarteringssted.  

4. INSTRUKS 

1. Afghanske borgere som ble evakuert og gitt rett til innreise i Norge som familie-

medlemmer til norske borgere i tråd med departementets instruks GI-12/2021,  

skal behandles som asylsøkere og få spørsmålet om oppholdstillatelse vurdert 

etter regelverket som gjelder for asylsøknader. Det samme gjelder for eventuelle 

andre blant de evakuerte som ikke får sakene behandlet etter regelverket for 

overføringsflyktninger.  

2. Departementet samtykker til at sakene kan gis prioritet og tas til umiddelbar be-

handling.   

5. IKRAFTTREDELSE 

Instruksen her trer i kraft straks.  
 

 

Med hilsen 

 

 

Nina Elisabeth Dehnes Mørk (e.f) 
avdelingsdirektør 
           Kenneth A. Baklund 
           spesialrådgiver 
 

 
 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur  
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Kopi til:  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  

Politidirektoratet  

Forsvarsdepartementet  

Kunnskapsdepartementet  

Utenriksdepartementet 

Utlendingsnemnda 
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