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Kunnskapsdepartementet viser til departementets instruksjonsadgang etter statsborgerloven 
§ 28 første ledd, som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) 
og Utlendingsnemnda (UNE) om prioritering av saker.  
 
Med hjemmel i statsborgerloven § 28 første ledd gis det herved instruks til 
Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om berostilling av saker om tilbakekall etter 
statsborgerloven § 26 annet ledd, jf. Stortingets vedtak av 9. mai 2017 der regjeringen er 
bedt om å avvente saksbehandling av tilbakekallelser av statsborgerskap frem til regelverket 
er endret. 
 
Instruksen trer i kraft straks og erstatter instruks GI-11/2017 Instruks om berostillelse av 
saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd av 12. 
desember 2017. 
 

Bakgrunn 

UDI og UNE har siden 6. februar 2017 vært instruert om å vente med behandlingen av saker 
om tilbakekall av statsborgerskap, på bakgrunn av representantforslag 33 S (2016–2017) om 
domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap, jf. Innst. 269 S (2016–2017) og 
Stortingets vedtak av 9. mai 2017.  
 
Saker kan likevel henlegges dersom det viser seg ikke å være grunnlag for tilbakekall. UDI 
har henlagt et antall saker der de har sett at grunnlaget for tilbakekall ikke vil være til stede. 
UDI antar at flere av de berostilte tilbakekallssakene vil kunne henlegges etter en nærmere 
utredning.  
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Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter 
statsborgerloven § 26 annet ledd 
 
 

 



 

 

Side 2 
 

 
UDI vil dermed kunne behandle flere åpne søknader for familiemedlemmer 
(avhengighetssaker). I tillegg vil forvaltningen sitte igjen med en redusert og bedre forberedt 
restanse når behandling av sakene gjenopptas. 
 
Instruks 

Kunnskapsdepartementet instruerer UDI og UNE om å vente med saksbehandlingen av 
saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd til regelverket 
er endret.  
 
Kunnskapsdepartementet instruerer videre UDI og UNE om å berostille relaterte saker, som 
ikke kan avgjøres før det foreligger avgjørelse i sak om tilbakekall etter statsborgerloven § 26 
annet ledd. Dette kan for eksempel gjelde søknader om familiegjenforening, permanent 
oppholdstillatelse, reisedokument og norsk statsborgerskap der referansepersoner har fått 
sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap stilt i bero. Der søknad om permanent 
oppholdstillatelse eller midlertidig oppholdstillatelse stilles i bero, kan tidligere tillatelse likevel 
fornyes. 
 
Dette innebærer at det ikke skal fattes vedtak om tilbakekall, og at det heller ikke skal 
forhåndsvarsles om tilbakekall av statsborgerskap. UDI kan likevel innhente opplysninger fra 
den saken gjelder og gjøre undersøkelser som belyser om en sak er en tilbakekallssak som 
skal stilles i bero, eller om tilbakekallssaken kan henlegges. Berostilte saker som har åpne 
avhengighetssaker skal prioriteres. 
 
UDI kan opprette nye saker om tilbakekall av statsborgerskap etter § 26 annet ledd. Hvorvidt 
statsborgerskapet skal tilbakekalles må vurderes etter at regelendringene er trådt i kraft. 
 
Saker som er endelig avsluttet er ikke omfattet av Stortingets vedtak. Eventuelle 
anmodninger om omgjøring kan dermed fortsatt behandles. 
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