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GI-02/2023 – revidert instruks om at Utlendingsdirektoratet kan unnlate å 
gjennomføre asylintervju i visse tilfeller 

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.  
 
I instruks GI-05/2021 av 25. juni 2021 «Samtykke til at Utlendingsdirektoratet kan 
unnlate å gjennomføre asylintervju i visse tilfeller» ga departementet sin tilslutning til at 
UDI i bestemte situasjoner, og på visse vilkår, kan unnlate å gjennomføre asylintervju. I 
praksisforeleggelse av 15. november 2022 foreslår UDI at instruks GI-05/2021 
revideres og utvides, bl.a. slik at UDI kan unnlate å gjennomføre asylintervju i klare 
innvilgelsessaker. 
 
Instruksen her klargjør når UDI kan unnlate å gjennomføre asylintervju. Instruksen 
erstatter instruks GI-05/2021.  

2. INSTRUKS GI-05/2021 

Etter instruks GI-05/2021 – Samtykke til at Utlendingsdirektoratet kan unnlate å 
gjennomføre asylintervju i visse tilfeller kan UDI kan la være å gjennomføre asylintervju 
av en utlending som søker asyl når: 

1. søkeren har gyldig oppholdstillatelse i Norge,  
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2. det er foretatt en grundig registrering hos politiet,  
3. det ikke foreligger tvil om ID eller opplysninger som kan tyde på at saken bør 

utredes nærmere etter utlendingsloven § 31 eller lovens kapittel 14,  
4. det dreier seg om klare innvilgelsessaker, f.eks. slik at over 90 % av søkerne fra 

det aktuelle landet gis beskyttelse iht. UDIs praksis, 
5. asylsøknaden anses åpenbart grunnløs, under forutsetning av at søkeren har 

fått uttale seg om årsaken til søknaden om beskyttelse og hva vedkommende 
frykter ved retur til hjemlandet.  

 

3. UDIS FORSLAG TIL REVIDERT INSTRUKS 

UDI foreslår at instruksen tydeliggjør om det skal gjennomføres intervju i saker som blir 
avslått i tråd med instruks GI-15/2022 (Vurdering av vilkårene for asyl i utlendingsloven 
§ 28 første ledd når søkeren allerede har oppholdstillatelse i Norge) og om UDI har 
anledning til å unnta fra intervju i klare innvilgelsessaker. Dette kan særlig være aktuelt 
i enkelte saker fra syriske borgere, når UDI har et godt grunnlag for å vurdere at 
identiteten er sannsynliggjort (søkeren har familie i Norge) og når det ikke er 
indikasjoner på forhold som nevnt i utl. § 31 (eksklusjon) eller lovens kapittel 14 
(særskilte regler for saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller 
utenrikspolitiske hensyn). Det siste vil typisk gjelde kvinner med barn. 
 
UDI foreslår følgende ordlyd i revidert instruks:  

«UDI kan unnlate å gjennomføre asylintervju dersom det anses åpenbart unødvendig. Det 
kan gjelde i følgende tilfeller: 

 Asylsøknader som anses åpenbart grunnløs, under forutsetning av at 
søkeren har fått uttale seg om årsaken til søknaden om beskyttelse og hva 
vedkommende frykter ved retur til hjemlandet. 

 Asylsøknader der søkeren allerede har oppholdstillatelse i Norge som gir 
grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. GI-15/2022. 

 I klare innvilgelsessaker kan asylintervju unntas bare helt unntaksvis dersom 
o det er et godt grunnlag for å vurdere identiteten som sannsynliggjort  
o det ikke er opplysninger som kan tyde på at saken bør utredes 

nærmere etter utlendingsloven §31 eller lovens kapittel 14 
o søkeren har fått uttale seg om årsaken til søknaden om beskyttelse 

og hva vedkommende frykter ved retur til hjemlandet».  
 
UDI ser ikke behov for å stille særlige her i saker som gjelder barn. De blir hørt av PU, og 
det vil da foreligge tilstrekkelig informasjon til å gjøre en barnesensitiv vurdering av 
beskyttelsesbehovet, sterke menneskelige hensyn og barnets beste i åpenbart grunnløse 
saker. UDI vil intervjue hvis barnet ikke har hatt en samtale med PU.  
 

4. DEPARTEMENTETS VURDERING 

Departementet samtykker ikke til at UDI kan unnlate å gjennomføre asylintervju i «klare 
innvilgelsessaker». Utlendingsforskriften § 17-2 fastsetter at asylintervju skal foretas 
snarest mulig med mindre søkeren blir bortvist til et første asylland eller et land som 
deltar i Dublinsamarbeidet. Selv om instruks GI-05/2021 åpner for å unnlate intervju i 
visse tilfeller, mener departementet det er betenkelig å utvide adgangen også til saker 
hvor det er fremsatt søknad om asyl og søkeren ikke allerede har en oppholdstillatelse i 
Norge.  
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Asylintervjuet er et viktig verktøy for å kontrollere om søkerens identitet, asylgrunnlag 
og bakgrunnshistorie kan legges til grunn. Denne kontrollen bør skje så tidlig som mulig 
i saksforløpet og før søknaden blir avgjort i første instans. Det er svært ressurskrevende 
å kalle tilbake oppholdstillatelser dersom det senere skulle bli avdekket at tillatelsen er 
gitt på grunnlag av uriktige opplysninger. Intervjuet åpner for å kunne stille spørsmål til 
opplysninger søkeren har gitt i søknaden eller under registreringen – også der det ikke 
foreligger direkte motstrid med hva familiemedlemmer i Norge har opplyst tidligere. 
Under intervjuet kan det også fremkomme opplysninger som ikke er kjent fra før og som 
kan ha betydning for saken.  
 
Departementet ser imidlertid grunn til å foreta noen presiseringer av instruks GI-
05/2021. Det materielle innholdet i instruksen videreføres, men det tydeliggjøres at alle 
vilkårene i punkt 1 til 4 må være oppfylt for at asylintervju skal kunne unnlates 
(kumulative vilkår). Videre presiseres det at UDI kan la være å gjennomføre intervju av 
søkere som allerede har en permanent oppholdstillatelse eller en midlertidig 
oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, i saker 
søknaden vil bli avslått etter instruks GI-15/2022.  
 

5. INSTRUKS 

UDI kan unnlate å gjennomføre asylintervju av en utlending som søker asyl når: 
 

1. søkeren har gyldig oppholdstillatelse i Norge, og 
2. det er foretatt en grundig registrering hos politiet, og 
3. det ikke foreligger tvil om identitet eller opplysninger som kan tyde på at saken 

bør utredes nærmere etter utl. § 31 eller lovens kapittel 14, og 
4. det dreier seg om en klar innvilgelsessak, f.eks. slik at over 90 % av søkerne fra 

det aktuelle landet gis beskyttelse iht. UDIs praksis. 
 
UDI kan også unnlate å gjennomføre asylintervju av en utlending som søker asyl når: 
 

1. asylsøknaden anses åpenbart grunnløs, under forutsetning av at søkeren har fått 
uttale seg om årsaken til søknaden om beskyttelse og hva vedkommende frykter 
ved retur til hjemlandet, eller  

2. søkeren allerede har en permanent oppholdstillatelse eller en midlertidig 
oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse og 
søknaden ligger an til avslag i medhold av instruks GI-15/2022.  

 

6. IKRAFTTREDELSE 

Instruksen her trer i kraft straks.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Nina E. D. Mørk (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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         Unni Mette Vårdal 
         departementsrådgiver 
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