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Instruks GI-08/2022 – Familieinnvandring med barn evakuert fra Afghanistan
uten omsorgspersoner (DNA-test, passkrav og søsken over 18 år)
1.
Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang, 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 Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og
prioritering av saker.
Videre vises til det til instruks GI-22/2021 om familieinnvandring med barn evakuert fra
Afghanistan uten omsorgspersoner. Instruksen nedenfor gjelder som et tillegg til
nevnte instruks.
Bakgrunnen for instruksen nedenfor er UDIs praksisforeleggelse av 2. mars 2022 vedrørende familiegjenforening med afghanske mindreårige som ble evakuert fra Afghanistan i august 2021 av norske myndigheter uten sine omsorgspersoner.
2.
Forslaget fra UDI
UDI viser til instruks GI-22/2021 om familieinnvandring etter utl. § 43 med barn som
ble evakuert alene av norske myndigheter fra Afghanistan sensommeren 2021.
UDI foreslår at det ikke skal stilles krav om DNA-test før innvilgelse av oppholdstillatelse. Grunnet sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er det på nåværende tidspunkt ikke
mulig å få gjennomført DNA-test der. Å opprettholde krav om at DNA-test skal tas før
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vedtak, vil føre til at det kan det ta uforholdsmessig lang tid før sakene kan ferdigbehandles. Kontrollnivået opprettholdes gjennom DNA-testing ved ankomst til Norge. I
vedtakene vil UDI presisere at tillatelser kan bli tilbakekalt dersom søkere ikke bidrar
til å opplyse sin sak, samt at tillatelser kan bli tilbakekalt dersom DNA-test ved ankomst
til Norge ikke bekrefter oppgitte familierelasjoner.
UDI foreslår videre at det kan gjøres unntak fra passkravet i enkeltsaker. UDI viser til
at det ikke er mulig å fremskaffe gyldige pass slik situasjonen i Afghanistan er nå, og at
det er hensiktsmessig å unnta fra passkravet etter en konkret helhetsvurdering av øvrige opplysninger i hver enkelt sak. UDI mener det er forsvarlig å legge til grunn at
identiteten til familiemedlemmene er sannsynliggjort gjennom oppsporingsarbeidet
som er utført av norsk politi i disse sakene, bildesammenligninger, øvrige opplysninger
og dokumentasjonen i sakene.
UDI anbefaler at utlendinger som gis oppholdstillatelse etter utlf. § 9-7 første ledd bokstav b, jf. utl. § 49, omfattes av instruks GI-22/2021, og at disse også kan få dekket sine
reisekostnader til Norge. UDI anbefaler videre å gjøre unntak fra underholdskravet etter utlf. § 10-11 i saker etter utlf. § 9-7 første ledd bokstav b. UDI viser til at dette dreier
seg om et lite antall personer i en svært sårbar livssituasjon. Unntak kan også ha stor
betydning for muligheten til å gjenforene de evakuerte barna med sin familie i Norge.
3.
Departementets vurdering
Departementet understreker viktigheten av god kontroll med identitet og familierelasjon i saker om familieinnvandring. Som følge av den ekstraordinære situasjonen med
evakuering av enslige mindreårige fra Afghanistan, legger departementet til grunn at de
barna som norske myndigheter har evakuert alene, bør gjenforenes med sine familier
så raskt som mulig. På denne bakgrunn samtykker departementet til at det kan gjøres
unntak fra kravet om DNA-test før innreise og fra krav om fremleggelse av gyldig pass,
dersom familierelasjonen og søkerens identitet anses tilstrekkelig sannsynliggjort.
Departementet er videre enig i at forsørget barn over 18 år som gis oppholdstillatelse
etter utlf. § 9-7 første ledd bokstav b, jf. utl. § 49, bør omfattes av instruks GI-22/2021.
Det vises for øvrig til Stortingets vedtak om at familiemedlemmer som får oppholdstillatelse i familiegjenforening i Norge med barn som ble evakuert fra Afghanistan alene eller uten foreldrenes samtykke, tilbys å få dekket reiseutgifter til Norge, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 og Innst. 16 S (2021–2022).
4.
Instruks
I saker om familieinnvandring med barn som ble evakuert av norske myndigheter fra
Afghanistan sensommeren 2021, alene eller uten foreldrenes samtykke, skal følgende
legges til grunn:
1. Ved søknader om familieinnvandring etter instruks GI-22/2021 kan det gjøres
unntak fra kravet om DNA-test før oppholdstillatelse gis, dersom familierelasjonen anses tilstrekkelig sannsynliggjort. Kontrollbehovet opprettholdes ved DNA-
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test ved ankomst til Norge. Utlendingen gjøres i vedtaket oppmerksom på at tillatelsen kan bli tilbakekalt dersom søkere ikke bidrar til å opplyse sin sak, samt
at tillatelsen kan bli tilbakekalt dersom DNA-test ved ankomst til Norge ikke bekrefter oppgitte familierelasjoner.
2. Ved søknader om familieinnvandring etter instruks GI-22/2021 kan det gjøres
unntak fra kravet om gyldig pass, dersom søkerens identitet anses tilstrekkelig
sannsynliggjort
3. Søsken over 18 år til evakuerte barn fra Afghanistan som gis oppholdstillatelse
etter utlf. § 9-7 første ledd bokstav b, jf. utl. § 49, omfattes av instruks GI22/2021. For slike familiemedlemmer kan UDI gjøre unntak fra kravet til sikret
underhold, jf. utlf. § 10-11.
5.
Ikrafttredelse
Instruksen trer i kraft straks.
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