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GI-16/2021 – revidert instruks om å gi innreiseadgang for tidligere 

lokalt ansatt personell m.fl. for Forsvaret i forbindelse med 

evakuering fra Afghanistan 

 
Det vises til instruks av 22. august 2021 om å gi innreiseadgang for tidligere lokalt 

ansatt personell m.fl. for Forsvaret i forbindelse med evakuering fra Afghanistan. Denne 

instruksen fikk senere nummeret GI-13/2021. I denne reviderte versjonen er det 

presisert hvem som kan omfattes som familiemedlemmer. 

  

I den akutte situasjonen hvor det nå pågår evakuering fra flyplassen i Kabul, gis det 

herved fullmakt til tilstedeværende norske ansatte i Forsvaret samt norsk politi ved 

flyplassen til å treffe de facto beslutning om innreise for personer på lister utarbeidet av 

Forsvarsdepartementet. Listene kan bli oppdatert og ev. ny informasjon ettersendes av 

Forsvarsdepartementet.   

 

Innreisetillatelse i medhold av denne instruksen kan også gis til den lokalt ansattes 

ektefelle (én ektefelle) og barn, jf. utl. §§ 40, 41 og 42, på søknadstidspunktet, 

Slik beslutning kan i nødstilfelle også treffes overfor person som faller utenfor 

personkretsen, dersom Forvaret mener det er helt påkrevd ifm. gjennomføringen 

instruksen. Kriteriet om bare én ektefelle ligger imidlertid fast.  

 

Det forutsettes at man så langt det er mulig kontrollerer dem som skal om bord på flyet 

mot biometrisk informasjon som er oppgitt i nevnte liste(r). 

 



Side 2 

Forvaret og Politiets utlendingsenhet skal gi informasjon om personopplysninger 

(kjerneopplysninger: navn, kjønn, fødselsdato og fødested) til UDI så langt det er mulig, 

slik at UDI (hvis mulig) kan treffe vedtak om innreisetillatelse etter utl. § 35 på 

grunnlag av kjerneopplysninger, før ankomst.  

 

En oversikt over hvem som befinner seg på fly til Norge (hovedpersoner og familie) må 

så snart som mulig formidles til UDI samt til norske grensekontrollmyndigheter. For 

det tilfellet at Forsvarets personell sender listen, informeres det om at listen sendes til 

resettlement@udi.no  

  
Instruksen erstatter GI-13/2021, trer i kraft straks og har gyldighet til og med 31. 

august 2021.  
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Siw Lexau (e.f.)    

avdelingsdirektør     
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