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Instruks GI-22/2021 – Familieinnvandring med barn evakuert fra Afghanistan 

uten omsorgspersoner 

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, skjønnsutøvelse og 

prioritering av saker.  

 

Videre vises det til UDIs praksisforeleggelse av 15. september 2021 vedrørende familie-

gjenforening med afghanske mindreårige som ble evakuert fra Afghanistan i august 

2021 av norske myndigheter uten sine omsorgspersoner.  

 

2. Forslaget fra UDI 

I forbindelse med norske myndigheters evakuering fra Kabul i august 2021, ble det eva-

kuert 28 afghanske mindreårige uten omsorgspersoner eller andre følgepersoner. I et-

tertid er det også identifisert barn som ble evakuert sammen med følgepersoner som 

ikke er deres foreldre.  

 

Med formål om så raskt som mulig å sikre gjenforening mellom evakuerte barn og de-

res foreldre og søsken, anbefaler UDI at behandling av søknader om familiegjenfor-

ening med evakuerte barn uten omsorgspersoner, jf. utl. § 43, behandles etter følgende 

praksis: 

 



 

Side 2 

Fremme av søknad om familiegjenforening fra Norge 

Utlendingsforskriften (utlf.) § 10-2 har regler om fremgangsmåten ved søknad om opp-

holdstillatelse. Dersom «sterke rimelighetsgrunner» tilsier det, kan UDI i enkelttilfeller 

og for grupper av søkere samtykke i at søknaden fremmes på annen måte, jf. utlf. § 10-2 

syvende ledd. Det kan herunder fastsettes at en referanseperson kan søke på vegne av 

søkeren. På grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan anbefaler UDI at det åpnes 

for at referansepersonen i Norge, i dette tilfelle enslige barn med bistand fra sin repre-

sentant og/eller barnevernet, kan fremme søknad om familieinnvandring på vegne av 

sitt familiemedlem som oppholder seg i Afghanistan. Dette er det nå åpnet for, jf. ret-

ningslinje UDI 2021-011 av 3. september 2021.  

 

Unntak fra gebyrplikt 

UDI anbefaler at det i søknader om familieinnvandring med evakuerte barn uten om-

sorgspersoner skal gjøres unntak fra kravet om gebyr, jf. utlf. § 17-13.  

 

Dekning av reisekostnader 

UDI anbefaler at norske myndigheter dekker reisekostnader til Norge for familiemed-

lemmer til de evakuerte barna ved innvilgelse av søknad om familiegjenforening.  

 

Prioritering 

For å legge til rette for at barn som er evakuert snarest kan gjenforenes med sin familie, 

anbefaler UDI at alle involverte instanser, herunder lokalt politidistrikt og utenriksstas-

joner, må prioritere behandling av søknader om familiegjenforening med evakuerte 

barn uten omsorgspersoner.  

 

For øvrig vil UDI anbefale at sakene følger ordinær praksis.  

 

3. Departementets vurdering 

Justis- og beredskapsdepartementet samtykker til UDIs forslag til praksis hva gjelder 

familiegjenforening med barn som ble evakuert fra Afghanistan sensommeren 2021. 

Som følge av den ekstraordinære situasjonen med evakuering av enslige mindreårige, 

legger departementet til grunn at de barna som norske myndigheter har evakuert 

alene, dvs. uten familiemedlemmer eller andre nærstående, bør gjenforenes med sine 

familier så raskt som mulig. Når det gjelder barn som ble evakuert sammen med følge-

personer som har vist seg ikke å være barnas foreldre, mener departementet at også 

disse barna bør omfattes av denne instruksen såfremt det kan antas at barna har blitt 

evakuert uten foreldrenes samtykke.  

 

Departementet er enig i at reisekostnader for foreldre og søsken til barn som ble evaku-

ert alene/uten foreldrenes samtykke bør dekkes av staten, dersom disse familiemed-

lemmene gis oppholdstillatelse etter søknad om familieinnvandring, jf. utl. § 43. Depar-

tementet viser i denne forbindelse til at regjeringen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) fo-

reslår at familiemedlemmer som får oppholdstillatelse i familiegjenforening i Norge 

med barn som ble evakuert fra Afghanistan alene/uten foreldrenes samtykke, tilbys å få 

dekket reiseutgifter til Norge, og at familiemedlemmene telles innenfor den foreslåtte 

kvoten for overføringsflyktninger og annen byrdedeling på 3 000 plasser i 2022.  



 

Side 3 

 

4. Instruks 

I saker om familieinnvandring etter utl. § 43 med barn som ble evakuert av norske myn-

digheter fra Afghanistan sensommeren 2021, alene eller uten foreldrenes samtykke, 

skal følgende legges til grunn: 

1. Sakene gis prioritet i alle instanser, herunder i lokalt politidistrikt, ved utenriks-

stasjoner og i UDI.  

2. UDI kan gjøre unntak fra krav om behandlingsgebyr for denne porteføljen, jf. 

utlf. § 17-13.  

3. Sakene omfattes av retningslinje UDI 2021-011 av 3. september 2021 om adgang 

til å fremme søknad om familieinnvandring fra Norge på vegne av familiemed-

lem i Afghanistan. 

4. Sakene skal for øvrig følge ordinær prosedyre for familieinnvandringssaker, her-

under ved kontroll av identitet og familierelasjon, krav om DNA-test mv.  

 

5. Ikrafttredelse 

Instruksen trer i kraft straks.  
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