Her er informasjon som vi har formidlet vedr. Vietnam. Formidle gjerne i deres kanaler.
Dette kan kanskje være tema i neste beredskapsmøte også. Vi har også fått skriftlig svar fra
ambassaden som jeg kan videresende.
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Informasjon om returfly til Vietnam i april og dialog med
Vietnams ambassade
Den vietnamesiske ambassaden har satt opp et fly for vietnamesiske borgere fra
Oslo 21. april 2021.
Flyselskap er Bamboo Airways, og nærmere reiseplan, priser og øvrige detaljer vil
bli tilgjengelig på et senere tidspunkt. Sesongarbeidere med utløpt kontrakt er
blant de prioriterte gruppene for denne avgangen.
For å benytte seg av dette tilbudet må de reisende registrere seg innen 5. april via
et eget skjema. Mer informasjon om dette, samt skjema, er tilgjengelig på
ambassadens nettsider.
Gå til lenkenunder for mer informasjon om returfly til Vietnam 21. april 2021 (på
vietnamesisk)
Klikk her for mer informasjon om returfly til Vietnam 21. april 2021 (på
vietnamesisk)

Dialog med Vietnams ambassade
Gartnerhallen har etablert en tett dialog med Vietnams ambassade i Oslo, og deltok
11. mars i et eget møte med ambassadøren som gjelder innreise- og
returmuligheter for vietnamesiske sesongarbeidere til Norge i 2021.
I møtet tok Gartnerhallen opp behovet for mer forutsigbare returmuligheter til
Vietnam i løpet av 2021. UDIs stans i søknadsbehandling fra tredjelandsborgere
begrunnes med manglende returmuligheter, og større forutsigbarhet vil dermed
kunne ha stor betydning for rask gjenopptakelse av søknadsbehandlingen.
Returmulighetene til Vietnam er i stor grad styrt av landets interne
karantenekapasitet, på grunn av sentralisert og statlig kontrollert innkvartering for
innreisekarantene. Denne kapasiteten har hittil vært sprengt, noe som har bidratt
til reduserte innreisemuligheter. Ambassadøren uttrykker imidlertid at økt
karantenekapasitet og god progresjon på vaksinasjonsprogrammet i Vietnam gir
grunn til optimisme og styrkede returmuligheter i 2021.
Gartnerhallen vil formidle denne informasjonen videre til norske myndigheter, i håp
om at dette kan bidra til at søknadsbehandlingen av oppholdstillatelse fra
tredjelandsborgere generelt, og Vietnamesiske statsborgere spesielt, gjenopptas så
snart som mulig.
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