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Behandling: 

 
 
Havva Cukurkaya (U) fremmet følgende forslag: 
 
”Høringsuttalelsen vedtas slik den foreligger, men skjerpes ytterligere ved å føye til et avsnitt 
med henvisning til FNs verdenserklæring for menneskerettigheter.” 
 
 
Fredrik Haaning (H) fremmet følgende forslag: 
 
”Drammen kommune støtter Justis- og beredskapsdepartementets forslag om tap av 
statsborgerskap ved straffbare forhold jfr. Straffelovens kapitler 16, 17 og 18 om folkemord, 
forbrytelser mot menneskerettighetene, vern av Norges selvstendighet og terrorhandlinger 
eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. 
 
Drammen kommune støtter særskilt forslaget om at tap av statsborgerskap ikke skal kunne 
ilegges dersom personen med det blir statsløs, eller for handlinger begått før fylte 18 år, eller 
dersom det vil være uforholdsmessig overfor personen selv eller dennes familie. 
 
Prinsippet om at hensynet til barns beste skal være et grunnleggende hensyn i saker om tap 
av statsborgerskap, støttes. 
 
For å ivareta rettssikkerheten ved administrativ behandling av saker ved tap av norsk 
statsborgerskap av hensyn til nasjonale interesser, anses det som viktig at saksbehandlingen 
foregår på samme måte som ved sikkerhetssaker etter utlendingsloven kapittel 14, og at en 
eventuell anke behandles av domstolen uten kostnad for den det gjelder.” 
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Andreas Brandt (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, MDG, SV og SP: 
 
 

1. ”Drammen kommune vil advare mot en utvikling i retning av A- og B-statsborgerskap. 
Den prinsipielle hovedregelen skal være at har man fått innvilget statsborgerskap så 
stiller en på lik linje som alle andre nordmenn med hensyn til rettigheter og plikter. 
Tap av statsborgerskap skal som følge av dette ikke kunne idømmes som straff. Bryter 
man norsk lov skal en dømmes på lik linje som alle andre norske statsborgere og 
straffereaksjonen skal være tilsvarende som for andre norske statsborgere. 

2. Inndragelse av statsborgerskap er en svært alvorlig reaksjon og som fordrer en god 
belysning av saken fra begge parter. Bevisbyrden må ligge på den part som vil trekke 
tilbake en gitt rettighet. For å sikre en åpen og objektiv behandling av saken mener 
Drammen kommune at tap av statsborgerskap skal behandles i en domstol. 
Regelverket krever ikke administrativ behandling, men åpner for det. Dette er en 
mulighet en bør avstå fra å bruke. 

3. Departementet ber særskilt om tilbakemelding fra høringsinstansene på hvorvidt det 
bør innføres hjemmel for tap av norsk statsborgerskap uten at personen har overtrådt 
bestemte straffebud. Drammen kommune mener at dette ikke bør innføres. En skal 
ikke miste statsborgerskapet som følge av en mistanke.” 

 
 
 
Forslaget fremmet av Havva Cukurkaya (U) fikk 1 stemme (U) og falt. 
 
Forslaget fremmet av Fredrik Haaning (H) fikk 23 stemmer (H + FrP) og falt. 
 
Forslaget fra AP, MDG, SV og SP ble vedtatt med 25 stemmer (AP + MDG + SV + SP + KrF + V + 
DB). 
 
 
 
 
Vedtak: 

 
 

1. Drammen kommune vil advare mot en utvikling i retning av A- og B-statsborgerskap. 
Den prinsipielle hovedregelen skal være at har man fått innvilget statsborgerskap så 
stiller en på lik linje som alle andre nordmenn med hensyn til rettigheter og plikter. 
Tap av statsborgerskap skal som følge av dette ikke kunne idømmes som straff. Bryter 
man norsk lov skal en dømmes på lik linje som alle andre norske statsborgere og 
straffereaksjonen skal være tilsvarende som for andre norske statsborgere. 

2. Inndragelse av statsborgerskap er en svært alvorlig reaksjon og som fordrer en god 
belysning av saken fra begge parter. Bevisbyrden må ligge på den part som vil trekke 
tilbake en gitt rettighet. For å sikre en åpen og objektiv behandling av saken mener 
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Drammen kommune at tap av statsborgerskap skal behandles i en domstol. 
Regelverket krever ikke administrativ behandling, men åpner for det. Dette er en 
mulighet en bør avstå fra å bruke. 

3. Departementet ber særskilt om tilbakemelding fra høringsinstansene på hvorvidt det 
bør innføres hjemmel for tap av norsk statsborgerskap uten at personen har overtrådt 
bestemte straffebud. Drammen kommune mener at dette ikke bør innføres. En skal 
ikke miste statsborgerskapet som følge av en mistanke 

 
 
 

 

 

 

 

 


