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Ikrafttredelse av endringer i statsborgerloven - tilbakekall av 
statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv. 

Stortinget vedtok 3. desember 2019 endringer i statsborgerloven, jf. Prop. 141 L (2018-2019) 
Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige 
opplysninger mv.) og Innst. 62 L (2019-2020). Det vises til Prop. 141 L (2018-2019) for 
departementets vurderinger og merknader til lovendringene. 
 
Lovendringene trer i kraft 15. januar 2020. 
 
Saker som har vært stilt i bero  
Saker som har vært stilt i bero og berører barn skal prioriteres. Videre skal 
tilbakekallssakene som har vært lengst til behandling i Utlendingsdirektoratet og saker som 
har åpne avhengighetssaker prioriteres. 
 
Utlendingsnemnda skal sende alle klagesaker om tilbakekall av statsborgerskap som har 
vært stilt i bero i påvente av nytt regelverk til UDI, som må vurdere klagen og vedtaket om 
tilbakekall av statsborgerskap på bakgrunn av nytt regelverk og forarbeid i Prop. 141 L 
(2018-2019).  
 
Registrering av korrekt identitet 
Utlendingsmyndighetene har adgang til å registrere korrekt identitet på personen ved endelig 
avslag fra UNE, selv om saken ikke er avgjort ved dom. Sterke samfunnsmessige hensyn 
tilsier at en person ikke bør kunne benytte feil identitet mens saken verserer for domstolene.  
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Side 2 
 

 

Korrekt identitet skal også registreres dersom det er på det rene at personen saken gjelder 
har oppgitt uriktig identitet og korrekt identitet kan fastsettes, men forvaltningen kommer til at 
det er uforholdsmessig å tilbakekalle statsborgerskapet. Det samme vil gjelde dersom det 
fastsettes at barn står registrert med feil identitet, selv om barnets statsborgerskap ikke 
tilbakekalles.  
 
Beviskravet for å fastsette ny identitet er at den er å anse som klarlagt etter statsborgerloven 
§ 7 første ledd bokstav a.  
 
Statsborgermyndighetene skal sørge for at berørte etater varsles i statsborgersaker der det 
avdekkes uriktig identitet.  
 
Fritt rettsråd 
Personer som forhåndsvarsles om tilbakekall av statsborgerskap har rett til fritt rettsråd etter 
nye regler i statsborgerloven § 27 syvende ledd fjerde punktum. Retten til fritt rettsråd gjelder 
også saker der det er allerede er forhåndsvarslet og eventuelt fattet vedtak om tilbakekall av 
statsborgerskap. 
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