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Instruks GI-06/2021 – Tillegg 1 til GI-04/2021 – Overføring til Norge av
lokalt personell som har vært ansatt av Forsvaret eller Norges ambassade i
Afghanistan ved avslutning av Resolute Support Mission (RSM)
Det vises til GI-04/2021 av 3. juni 2021 om overføring til Norge av lokalt personell som
har vært ansatt av Forsvaret eller Norges ambassade i Afghanistan ved avslutning av
Resolute Support Mission (RSM).
Som følge av den negative utviklingen i sikkerhetssituasjonen i Afghanistan kan det
være behov for å gjøre unntak fra vilkår for innreise- og oppholdstillatelse til Norge
etter instruks GI-04/2021 («hovedinstruksen»). Slikt unntak fra hovedinstruksen kan
være aktuelt dersom det oppstår en situasjon der UDI ikke rekker å ferdigbehandle
søknaden om innreise- og oppholdstillatelse før den aktuelle personen reiser til Norge.
Denne instruksen bygger på samme rettslige grunnlag som instruks GI-04/2021 (se
punkt 3).
Ved behov kan det gjøres unntak fra instruks GI-04/2021 og gis innreisetillatelse til
Norge basert på den lokalt ansatte og deres familiemedlemmers kjerneopplysninger,
som er oversendt fra ambassaden i Kabul til UDI. Instruksen kommer til anvendelse
dersom det ikke er tilstrekkelig med tid for UDI å ferdigbehandle søknaden om
innreise- og oppholdstillatelse før avreise til Norge.
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Innreisetillatelse kan i nødstilfelle også gis til person som faller utenfor personkretsen
angitt i GI 04/2021, dersom ambassaden har fremmet sak om det og vurderer det helt
påkrevd i sammenheng med gjennomføringen av GI-04/2021.
Det forutsettes at det er dialog mellom hhv. Utenriksdepartementet/ambassaden i
Kabul og Justis- og beredskapsdepartementet/Utlendingsdirektoratet om antall
personer som blir inkludert.
Instruksen her trer i kraft straks.
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