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GI-19/2021 – Revidert instruks om overføring til Norge av lokalt personell 

som har vært ansatt av NATO ved avslutningen av Resolute Support Mission 

(RSM) 

1. INNLEDNING 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til instruks GI-08/2021 om overføring til 

Norge av lokalt personell som har vært ansatt av NATO ved avslutningen som ble gitt 

22. august 2021. NATO har anmodet medlemsland om å bidra til å ivareta sikkerheten 

for NATOs lokalt ansatte i Afghanistan som ikke har hatt en spesifikk tilknytning til 

medlemslandenes styrkebidrag.  Norge har imøtekommet anmodningen og har tilbudt  

å ta imot inntil 80 personer, dvs. lokalt ansatte og deres nærmeste familiemedlemmer.  

 

I denne instruksen gis nærmere retningslinjer for når lokalt ansatt NATO-personell i 

Afghanistan kan overføres til Norge på kvoten for overføringsflyktninger. Instruksen 

gjelder for totalt 80 personer (inkludert familiemedlemmer). 

 

Denne instruksen bygger på samme rettslige grunnlag som GI-04/2021 (punkt 3) om 

overføring etter utlendingsloven § 35, men er også forankret i utenrikspolitiske hensyn, 

jf. utlendingsloven § 126 fjerde ledd og § 128.  

 

2. PERSONKRETS – VILKÅR FOR Å FREMME SØKNAD 

For å få behandlet en søknad etter denne instruksen må den lokalt ansatte i 

utgangspunktet oppfylle følgende vilkår: 
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 være afghansk borger 

 ha gyldig reisedokument eller annen dokumentasjon som underbygger 

identiteten  

 ha vært lokalt ansatt eller kontraktør hos NATOs Office of the Senior Civilian 

Representatives (SCR), NATO Supply and Procurement Agency eller NATO 

Communications and Information Agency i Afghanistan.  

 

3. VILKÅR FOR INNREISE- OG OPPHOLDSTILLATELSE 

En lokalt ansatt kvalifiserer ikke til innreise- eller oppholdstillatelse etter denne 

instruksen dersom vedkommende: 

 

 har kjent kriminell adferd eller tungt rusmisbruk 

 har gjort seg skyldig i en forbrytelse mot freden, en krigsforbrytelse eller en 

forbrytelse mot menneskeheten 

 har gjort seg skyldig i en alvorlig ikke-politisk forbrytelse utenfor Norges 

grenser 

 har gjort seg skyldig i handlinger som er i strid med FNs formål og prinsipper 

 vil kunne utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, jf. utl. 

§ 126, jf. instruks GI-08/2018 punkt 5. 

 

4. FAMILIEMEDLEMMER 

Innreise- og oppholdstillatelse i medhold av denne instruksen kan også gis til den 

ansattes familie, i utgangspunktet ektefelle/samboer og barn, jf. utlendingsloven §§ 40, 

41 og 42, på søknadstidspunktet. Det må ikke foreligge forhold som nevnt i kap. 3.  

 

5. SAKSGANG 

Det vises til utlendingsforskriften § 7-6 og rundskriv G-15/2020  kapittel 9 b. 

Det legges til grunn at NATO fremsender lister med navn og kjerneopplysninger til den 

norske NATO-delegasjonen i Brussel. NATO-delegasjonen fremsender disse til UDI 

med kopi til Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet. Pga. 

hasteaspektet regnes dette som den formelle oversendelsen til UDI.  

 

Som følge av hasteaspektet vil søknadene være fremstilt som en liste over de aktuelle 

personene, med følgende informasjon: 

- Navn 

- Fødselsdato 

- Kjønn 

- Familiesammensetning/-situasjon 

- Passnummer/id-nummer hvis tilgjengelig 

- Informasjon om medisinske behov og mulige spesielle behov 
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Søknader kan fremmes både på vegne av personell som befinner seg i Afghanistan og 

på vegne av personell som ev. oppholder seg i annen stat i påvente av overføring 

Generelt legges det til grunn at NATO selv har oversikt over de som de ønsker fordelt 

til medlemslandene, jf. punkt 2 ovenfor.  

 

Det legges til grunn at NATO fremsender nødvendig dokumentasjon, slik som 

personopplysninger på alle som omfattes og kopi av reisedokumenter eller andre id-

dokumenter.  

 

UDI skal koordinere forarbeidet med sakene med berørte instanser på norsk side og 

gjennomføre intervjuer etter at gruppen er ankommet Norge. 

 

Dersom det skulle oppstå uklarheter eller utfordringer med saksgangen bes UDI ta 

kontakt med departementet.    

 

UDI underretter den norske NATO-delegasjonen i Brussel om vedtak i saken med kopi 

Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

Av hensyn til sikkerheten for alle berørte og en trygg og hensiktsmessig overføring av, 

og saksbehandling for, denne gruppen, skal praktiske løsninger utarbeides i samarbeid 

mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og 

Forsvarsdepartementet. Av sikkerhetsmessige hensyn er rutinebeskrivelsen knyttet til 

dette ikke offentlig.  

 

6. ADGANG TIL Å GJØRE UNNTAK FRA VILKÅR FOR INNREISE- OG 
OPPHOLDSTILLATELSE MV. 

Departementets instrukser GI-06/2021 og GI-07/2021 gjelder tilsvarende, slik at norsk 

tjenestepersonell på stedet kan fatte de facto beslutning om innreise etter utl. § 35 

dersom det er helt nødvendig fordi det ikke er mulig for UDI å ta stilling til forespørsel i 

saken. Samme personell kan gjøre unntak fra krav til dokumentasjon mv., og det kan 

gis innreisetillatelse til personer som faller utenfor den angitte personkretsen i punkt 2 

og 3 dersom dette vurderes helt påkrevd i sammenheng med gjennomføring av 

instruksen.   

 

7. INSTRUKS 

I medhold av utlendingsloven § 35 annet ledd skal det gis innreisetillatelse til personer 

som fyller vilkårene i denne instruksen. UDI vurderer etter § 35 om utlendingen og 

aktuelle familiemedlemmer, jf. punkt 3 over, skal få oppholdstillatelse som flyktning, jf. 

utl. § 28, eller oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig 

tilknytning til riket, jf. utl. § 38. Norges bidrag til NATO i denne sammenhengen er å 

kunne ta imot inntil 80 personer (inkludert familiemedlemmer). For det tilfellet at 

grensen overskrides, f.eks. pga. fødsler e.l. skal direktoratet orientere departementet 

om dette.  
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8. IKRAFTTREDELSE 

Denne instruksen erstatter GI-08/2021 og trer i kraft straks.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Siw Lexau (e.f.)    

avdelingsdirektør     

          Marit Rosenvinge 

          departementsrådgiver  
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