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Anmodning om umiddelbar prioritering av familieinnvandringssaker
fra Afghanistan – anmodning om vesentlig raskere saksbehandling i
alle politidistrikt
NOAS har blitt kontaktet av flere referansepersoner som venter svar på søknad om
familieinnvandring med et familiemedlem fra Afghanistan. Flere av dem har fortalt at de har
ventet svært lenge på å bli innkalt til intervju hos politiet.
NOAS viser til at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er uoversiktlig og sterkt forverret.
NOAS sendte 24.08.2021 brev til UDI der vi anmodet om at familieinnvandringssøknader fra
Afghanistan prioriteres.1
UDI skriver på sine nettsider at:
«Familieinnvandringssøknader fra Afghanistan vil bli behandlet fortløpende så langt
det er mulig. Det betyr at søknader der alle undersøkelser i saken er ferdig, som for
eksempel DNA-test og intervju, kan behandles noe raskere enn normalt.»2
Slik vi leser dette vil saker som er ferdig undersøkt, herunder der intervju hos politiet er
gjennomført, kunne prioriteres. NOAS er derfor bekymret for at den lange
saksbehandlingstiden hos politiet hindrer at disse sakene kan ferdigbehandles snarlig hos
UDI.
NOAS mener at saksbehandlingstiden for intervju hos politiet i familieinnvandringssaker i de
aller fleste distrikter er uholdbart lang. Vi har klienter som dessuten har ventet lenger enn den
ventetiden som er opplyst på politiets nettsider. Den lange saksbehandlingstiden er en
belastning for familiene det gjelder, og spesielt belastende i saker fra Afghanistan gitt den
usikre situasjonen i landet.
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NOAS mener dessuten at prioriteringen av saker fra Afghanistan må bli lik i de ulike
politidistriktene. Vi viser til politiets nettsider med oversikt over ventetider for intervju i
saker om familieinnvandring, sortert etter politidistrikt. Her fremgår det at ventetiden hos
Oslo politidistrikt er 20 måneder, mens den hos Nordland politidistrikt til sammenligning er 2
til 4 måneder.3 Hensynet til enhetlig saksbehandling bør veie tungt i disse sakene.
Referansepersonens bostedsadresse bør ikke være avgjørende for når en sak kan bli behandlet
ferdig hos UDI – og dermed hvor fort en søker eventuelt kan gjenforenes med sin familie.
Gitt den akutte og alvorlige situasjonen i Afghanistan er en saksbehandlingstid på 20
måneder uholdbart lang. NOAS mener at politiet bør prioritere å behandle disse sakene
vesentlig raskere – fortrinnsvis umiddelbart, i alle distrikter.

Konklusjon
NOAS anmoder politidirektoratet om å instruere sine politidistrikter om å prioritere
familieinnvandringssaker fra Afghanistan, herunder gjennomføring av intervju.
NOAS anmoder politidirektoratet om å sikre en enhetlig saksbehandling av disse sakene i
alle politidistriktene, herunder at ventetiden for intervju blir den samme.
Vi ber samtidig om kort ventetid for levering av søknader om familieinnvandring.
Vi imøteser deres snarlige tilbakemelding.
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