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Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften - beregning av 
karenstid etter kapittel 5 
Forskrift om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap ble fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet 30. april 2020 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk 
statsborgerskap (statsborgerloven) § 9. 
 
Forskriftsendringene innebærer økning av karenstiden etter forskriftens § 5-1. Videre er 
ungdomsstraff inntatt som en straffereaksjon som medfører karenstid etter § 5-2. Det er gjort 
mindre justeringer og presiseringer i §§ 5-6, 5-7 og 5-8.  
 
Saker der det er ilagt ungdomsstraff før endringen i § 5-2 trådte ikraft 
I saker der vedkommende er ilagt ungdomsstraff før endringen i § 5-2 trådte i kraft, vil 
ungdomsstraffen tas med i beregningen av karenstid så lenge det ikke er utmålt karenstid 
ved tidligere avslag på søknad om statsborgerskap.  
 
Utgangspunktet for vurderingen av karenstid er tidspunktet for ilagt straffereaksjon,jf 
statsborgerloven § 9 annet ledd. Med tidspunktet for ilagt straffereaksjon menes den dag 
endelig dom er avsagt i en straffesak eller ved vedtakelse av forelegg der dette vedtas uten 
rettsmøte. 
 
I saker der søkeren er ilagt ungdomsstraff etter at karenstiden ble utmålt, skal det gis tillegg 
for alle tidligere dommer og forelegg, jf §§ 5-6 og 5-8. 
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Side 2 
 

Endringene i § 5-1 om økt karenstid, vil gjelde personer som søker om statsborgerskap etter 
ikrafttredelse av endringsforskriften. Øvrige endringer, herunder beregning av karenstid ved 
ungdomsstraff, vil gjelde både saker som er og kommer til behandling etter ikrafttredelse av 
endringene. 
 
 
Med hilsen 
 
Toril Melander Stene (e.f.) 
avdelingsdirektør   
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