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GI-21/2021 – Unntak fra instruks GI-08/2018 for evakuert gruppe fra 
Afghanistan etter avslutningen av Resolute Support Mission (RSM) 

1. INNLEDNING 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til GI-13/2021 og GI-16/2021 ifm. 

evakueringen av tidligere ansatte av Forsvaret m.fl. fra Afghanistan i august 2021. 

Inkludert i denne gruppen er Forsvarets samarbeidspart i Afghanistan, Crisis Response 

Unit 222 (CRU).  

 

Det er tidligere besluttet at de som ble evakuert som hhv. har vært ansatt av norske 

myndigheter eller vært samarbeidspart med Forsvaret, skal inngå i kvoten for 

overføringsflyktninger. Saksbehandlingen av overføringssaker skal følge rundskrivet 

om overføringssakene, Rundskriv G-15/2020: Retningslinjer for arbeidet med 

overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35 og instruks GI-08/2018 – Instruks om 

behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller 

utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter 

eksportkontrollregelverket.  

2. BAKGRUNN 

Den veiledende indikatorlisten i GI-08/2018 angir kriterier for at saker kan berøre 

grunnleggende nasjonale interesser og/eller utenrikspolitiske hensyn, slik at UDI skal 

oversende saker for vurdering av instruksjon etter de oppgitte retningslinjene for ulike 

sakstyper. For overføringssaker etter utl. § 35 er departementets instruksjonsadgang 

videre enn for asyl- og oppholdssaker for øvrig. Av praktiske grunner følges 
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hovedsakelig samme rutiner for når UDI skal forelegge saker for departementet for 

vurdering av instruksjon som for asyl- og oppholdssaker, jf. GI-08/2018 kap. 8. 

 

Situasjonen i Afghanistan ble kaotisk etter avslutningen av RSM og Talibans 

maktovertakelse. Evakueringene fra Kabul bar preg av å være en nødoperasjon under 

stort tidspress. Dette har medført at det blir etterarbeid med sakene etter at personene 

har ankommet Norge.  

 

I gruppen av CRU-ansatte vil det kunne være personer med en profil som omfattes av 

den veiledende indikatorlisten i GI-08/2018 kap. 5, særlig pkt. 6 og 10. Dette innebærer 

normalt at UDI skal oversende sakene til Justis- og beredskapsdepartementet for 

vurdering av instruksjon.  

 

Norske myndigheter har evakuert disse personene fra Afghanistan til Norge fordi det 

ble lagt til grunn at de ville kunne være særlig utsatte for represalier og/eller 

forfølgelse fra Taliban. Bakgrunnen for dette er jobben de har hatt for afghanske 

myndigheter, gjennom CRU, med terrorbekjempelse m.m.   

3. INSTRUKS 

UDI skal i sakene som omfatter CRU-personell og deres familiemedlemmer se bort fra 

den veiledende indikatorlisten i GI-08/2018. UDI vurderer etter utl. § 35 om 

utlendingen og aktuelle familiemedlemmer skal få oppholdstillatelse som flyktning, jf. 

utl. § 28, eller oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig 

tilknytning til riket, jf. utl. § 38, uten at sakene forelegges for Justis-og 

beredskapsdepartementet for vurdering av instruksjon. Det legges til grunn at UDI har 

kontakt med PST om sakene på egnet måte, jf. kap. 6.2.1 i GI-08/2018, med ev. 

tilpasninger til den konkrete situasjonen knyttet til registrering og øvrig 

saksbehandling for denne porteføljen. Det legges også til grunn at UDI orienterer 

departementet dersom man vurderer at noen kan utgjøre en trussel mot grunnleggende 

nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.  

 

For det tilfellet at det er aktuelt å fatte vedtak etter utl. § 38, skal det gis tillatelse etter 

utl. § 38 første ledd. 

4. IKRAFTTREDELSE 

Instruksen trer i kraft straks.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Siw Lexau (e.f.)    

avdelingsdirektør     

          Marit Rosenvinge 

          departementsrådgiver 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur  
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