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Instruks GI-07/2022 – Anvendelse av instruks GI-03/2020 overfor fordrevne 
fra Ukraina som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse 

1. INNLEDNING 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjons-
adgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold 
her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Ut-
lendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøving og 
prioritering av saker.  
 
Formålet med instruksen her er å klargjøre at instruks GI-03/2020 ikke får anvendelse 
overfor utlendinger som får midlertidig kollektiv beskyttelse som følge av krigen i 
Ukraina, jf. utl. § 34 og utlendingsforskriften (utlf.) § 7-5 a.  
 

2. BAKGRUNN 

Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-03/2020 «Revidert instruks om tolking 
av utlendingsloven §§ 37 og 63 når flyktningen har reist til hjemlandet i strid med 
forutsetningene for opphold i Norge» gir føringer om tilbakekall. Det følger av 
instruksen at dersom det foreligger opplysninger som kan tilsi at en utlending med 
oppholdstillatelse etter utl. § 28 (asyl) eller § 34 (kollektiv beskyttelse), eller permanent 
oppholdstillatelse på grunnlag av slike tillatelser, i strid med forutsetningene for 
opphold i Norge har reist til hjemlandet vedkommende flyktet fra, skal UDI, ev. politiet, 
opprette sak om opphør av flyktningstatus og tilbakekall av oppholdstillatelse.  



Side 2 

 
Instruks GI-03/2020 er ment å fange opp tilfeller der en hjemreise indikerer at 
førstegangs flyktningstatus og oppholdstillatelse er gitt på uriktig grunnlag, f.eks. at 
utlendingen ikke er forfulgt av myndighetene i hjemlandet som vedkommende hevdet å 
søke beskyttelse fra. Instruksen passer ikke like godt i dagens situasjon med 
masseflukt fra Ukraina. De som nå får midlertidig kollektiv beskyttelse blir ikke forfulgt 
av hjemlandets myndigheter, de søker beskyttelse fra utenlandske invasjonsstyrker. De 
gis heller ikke flyktningstatus, de får beholde hjemlandets pass og de forventes å 
returnere så snart forholdene tilsier det. At noen ev. reiser tilbake til hjemlandet på 
kortvarig besøk (typisk for å undersøke om det er mulig å flytte tilbake), bør ikke føre 
til tilbakekall av den midlertidige oppholdstillatelsen i Norge. I slike situasjoner vil ikke 
en hjemreise kunne sies å være i strid med forutsetningene for midlertidig kollektiv 
beskyttelse.  
 

3. INSTRUKS 

Instruks GI-03/2020 får ikke anvendelse overfor fordrevne fra Ukraina som får 
midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingsloven § 34, jf. utlf. § 7-5 a.  
 

4. IKRAFTSETTELSE 

Instruksen trer i kraft straks.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Nina E. D. Mørk (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 

Unni-Mette Vårdal 
departementsrådgiver 
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