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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I STATSBORGERLOVEN OG 
STATSBORGERFORSKRIFTEN 

Oslo politidistrikt viser til Politidirektoratets oversendelse av 07.08.2017 hvor det anmodes om 
en uttalelse til Justis- og Beredskapsdepartementets forslag til ovennevnte endringer i 
statsborgerloven mv. Frist for innspill til Politidirektoratet er satt til 02.10.2017. 
 
Grunnet kapasitetsutfordringer vil det ikke bli utarbeidet en full høringsuttalelse, kun en kort 
kommentar med vårt standpunkt til hovedpunktene i endringsforslaget.   
 
Heving av botidskravet 
Vi anser det hensiktsmessig å heve kravet til botid for statsborgerskap fra syv til ti år, samt en 
heving på to års botid før øvrige grupper som Norge er folkerettslig forpliktet til å lette 
adgangen til statsborgerskap for. Det vil øke tiden norske utlendingsmyndigheter har på å 
kontrollere og avklare personers identitet og oppholdsgrunnlag i riket. Det har i den senere 
tiden vært et politisk fokus på saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap, dette er et 
endringsforslag som kan bidra til å unngå enkelte tilbakekallssaker. 
 
Karenstid 
Oslo politidistrikt er videre for en økning i karenstiden. Karenstiden i Norge er lav 
sammenlignet med karenstiden i øvrige land det er naturlig å sammenligne seg med. 
Grunnlaget for karenstiden er ilagt straff for lovbrudd personen er funnet skyldig i å ha begått, 
og er i stor grad en situasjon vedkommende selv er skyld i å ha havnet i. Vi finner det naturlig 
at dette gjenspeiles i en skjerpet lengde på karenstiden.  
 
Uttømmende og utvidet politiattest 
At ordlyden i statsborgerloven § 7 fjerde ledd endres til uttømmende og utvidet politiattest er 
absolutt nødvendig. En opprydning i lovteksten i statsborgerloven og øvrig regelverk var noe 
Oslo politidistrikt spilte inn allerede i høringsrundene til gjeldende politiregisterlov og –forskrift.  
 
Grunnleggende nasjonale interesser 
Ikke adgang til å bli norsk for personer dømt for handlinger i strid med grunnleggende 
nasjonale interesser, overtredelse av straffeloven kapittel 16, 17 og 18, med strafferamme på 
seks års fengsel eller mer. Når det er foreslått en innføring av tap av norsk statsborgerskap 
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ved dom dersom man begår handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser anser 
vi det åpenbart at slike handlinger også må medføre at man mister retten til å kunne bli norsk 
statsborger.   
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Økonomiske kostnader som ikke berøres eller nevnes i høringsforslaget er det økte antallet 
oppmøter politiet vil oppleve som en følge av at botiden for norsk statsborgerskap økes for alle 
søkergrupper. Alle utenlandske statsborgere fra land utenfor Europa som er bosatt i riket må 
med jevne mellomrom møte personlig hos politiets utlendingsforvaltning for 
søknadsinnlevering og/eller oppholdskort-utstedelse. Dersom man har permanent 
oppholdstillatelse innebærer dette at man annet hvert år må komme for å fornye sitt 
oppholdskort. De utstedes for to år av gangen for at norske utlendingsmyndigheter skal ha 
kontroll med utenlandske statsborgere bosatt i riket. Dersom man hever botiden med tre år for 
å kunne bli norsk statsborger vil det innebære et tillegg på to oppmøter og oppholdskort-
utstedelser per utlending. Vi bemerker for ordens skyld at dersom personen fornyer 
oppholdskortet innen utløpet av forrige oppholdskort betales det ikke gebyr for ny-utstedelsen. 
 
Dersom man har midlertidig oppholdstillatelse og/eller som utenlandsk statsborger trenger 
reisedokumenter utstedt av norske myndigheter, krever dette enda flere oppmøter. Personlig 
oppmøte kreves både ved søknadsinnlevering og effektuering/underretning av vedtakene, 
samt ved utstedelse av nevnte reisedokumenter. 
  
Totalen av denne økningen i oppmøter og utstedelse av oppholdskort/reisedokumenter er 
ressurskrevende dersom man regner med at det finnes om lag 2-300 000 utenlandske 
statsborgere i riket fra land utenfor Europa. 
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