
Forskrift om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap og forskrift 
om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven 

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 28. april 2020 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 51 

om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) §§ 2, 27, 29 a og 29 b, delegeringsvedtak 30. 

juni 2006 nr. 755 og omorganiseringsvedtak 27. april 2018 nr. 638 og lov 4. juli 2003 nr. 80 

om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 

§ 25. 

 

I 

 

I forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap gjøres følgende 

endring: 

Overskrift til kapittel 10 skal lyde: 

Kapittel 10 Saksgang, jf. statsborgerloven § 27 

Nytt kapittel 13a skal lyde: 

Kapittel 13A Behandling av personopplysninger, jf. statsborgerloven § 29 a  

§ 13A-1 Formålet med behandlingen av personopplysninger 

 Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede 

formål, herunder  

a) forberede, avgjøre og følge opp saker om erverv og tap av norsk statsborgerskap, 

herunder gjenerverv og tilbakekall, 

b) kontrollere og verifisere opplysninger, 

c) opptre på vegne av staten ved søksmål om lovmessigheten av vedtak, og 

d) rapportere om saksbehandlingen etter pålegg fra overordnet myndighet. 

 Organene nevnt i lovens § 2 kan viderebehandle personopplysninger fra tidligere 

saksbehandling, herunder fra tidligere utlendingssaker, til nye formål når det er nødvendig av 

kontrollhensyn og sakene har en forbindelse. Begrensningene i første punktum gjelder ikke 

for viderebehandling for forenelige formål. 

 

§ 13A-2 Behandlingsansvarlig 

 Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, politiet, utenrikstjenesten og 

departementet er hver for seg behandlingsansvarlig for egen behandling av 

personopplysninger. Behandlingsansvaret i utenrikstjenesten utøves av 

Utenriksdepartementet. 

 Utlendingsdirektoratet er behandlingsansvarlig for Utlendingsdatabasen. 

 

§ 13A-3 Bruk av automatiserte avgjørelser 

 Utlendingsdirektoratet kan treffe avgjørelser som utelukkende er basert på 

automatisert behandling av personopplysninger. Avgjørelsen kan ikke bygge på 



skjønnsmessige lov- eller forskriftsvilkår, med mindre avgjørelsen er utvilsom. Den registrerte 

skal gis rett til manuell overprøving av avgjørelsen. 

 Utlendingsdirektoratet skal foreta jevnlige manuelle kontroller av bruken av 

automatiserte avgjørelser.  

Overskrift til kapittel 14 skal lyde: 

Kapittel 14. Opplysningsplikt, jf. statsborgerloven § 29 b  

Nytt tredje ledd i § 14-1 skal lyde: 

 Dersom det er nødvendig for å behandle en sak etter loven skal Politiets 

sikkerhetstjeneste etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi en 

vurdering av om saken berører grunnleggende nasjonale interesser.  

§ 14-2 skal lyde: 

§ 14-2 Opplysningsplikt for Lånekassen 

 Lånekassen skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller 

Utlendingsnemnda gi opplysninger om tildeling av utdanningsstøtte til søkeren og 

referansepersonen, herunder beløpets størrelse, i sak om 

a) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3 

b) tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd. 

§ 14-6 skal lyde 

§ 14-6 Opplysningsplikt for kommunene 

 Kommunene skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller 

Utlendingsnemnda gi opplysninger om søkeren har gjennomført opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, resultat av statsborgerprøven og av avsluttende 

prøver i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven i sak om 

a) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3 

b) tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd. 

 Kommunene skal etter anmodning også gi opplysninger om søkerens utdanning, 

herunder opptak, progresjon, permisjoner og resultater, dersom det er nødvendig for å 

behandle saker som nevnt i første ledd. 

 Opplysningene skal gis uten hinder av taushetsplikt, og kan innhentes fra nasjonale 

registre. 

Nåværende § 14-6 blir § 14-5. 

Ny § 14-7 skal lyde: 

§ 14-7 Opplysningsplikt for fylkeskommunene, universiteter, høyskoler og frittstående skoler 



 Fylkeskommunene, universiteter, offentlige og private høyskoler og frittstående 

skoler, skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi 

opplysninger om søkerens utdanning og studier, herunder opptak, progresjon, permisjoner 

og resultater, dersom det er nødvendig for å behandle sak om 

a) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3 

b) tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd  

 Opplysningene skal gis uten hinder av taushetsplikt, og kan innhentes fra nasjonale 

registre. 

Nåværende § 14-7 blir § 10-1.   

Ny § 14-8 skal lyde: 

§ 14-8 Opplysningsplikt for Kompetanse Norge 

 Kompetanse Norge skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller 

Utlendingsnemnda gi opplysninger om avlagte prøver i norsk og samfunnskunnskap, 

inkludert tidspunktet prøven var avlagt, resultater på prøve eller delprøve i norsk, resultat på 

prøve i samfunnskunnskap, hvilket språk prøven i samfunnskunnskap ble avlagt på og 

resultat på statsborgerprøven i sak om 

a) erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3 

b) tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd 

 Opplysningene skal gis uten hinder av taushetsplikt, og kan innhentes fra nasjonale 

registre.  

 

II 

 

I forskrift 30. august 2018 nr. 1283 om behandling av personopplysninger etter 

introduksjonsloven gjøres følgende endringer: 

§ 14 annet ledd skal lyde: 

 Kompetanse Norge skal overføre følgende opplysninger til utlendingsmyndighetene 

om personer som avlegger prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøven for 

behandling av søknader etter utlendingsloven eller statsborgerloven: 

a) tidspunktet for når prøvene ble avlagt 

b) resultatet på avsluttende prøve eller delprøve i norsk 

c) resultatet på avsluttende prøve i samfunnskunnskap og på hvilket språk prøven i 

samfunnskunnskap ble avlagt 

d) resultatet på statsborgerprøven  

 

III 

Endringene trer i kraft 30. april 2020. 


