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Høringsuttalelse i forbindelse med høring om "tap av norsk statsborgerskap  
 
Bamble kommune har saksbehandlet NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap og kommunestyret 
behandlet administrasjonens høringsuttalelse i møte 4. juni 2015. 
 
Rådmannen vurdering: 
En rekke hensyn blir belyst i utredningen og gjøres gjeldende ved vurderingen av om det bør innføres 
regler om tap av statsborgerskap ved tjenestegjøring i fremmed militær styrke eller ved sterk skade på 
nasjonens vitale interesser. 
 
Det overordnede hensynet som trer tydelig frem er at myndighetene i størst mulig utstrekning må søke å 
oppnå en situasjon som på lengre sikt reduserer – ikke øker – faren for vold og frykt i samfunnet. Et 
annet overordnet hensyn er at de idealer som det norske samfunnet er tuftet på må ivaretas. Det gjelder 
særlig idealer som demokrati og menneskerettigheter. 
 
På bakgrunn av de vurderinger som kommer frem i utredningen anbefales det ikke at det politiske 
handlingsrommet benyttes fullt ut for innføring av regler om tap av statsborgerskap. Det anbefales ikke 
at det gis regler om tap av statsborgerskap for tjenestegjøring i fremmed militær styrke som sådan. Men 
under noe tvil anbefales det at det gis regler om tap av statsborgerskap for enkelte, konkretiserte 
straffbare forhold som er av en slik grov karakter at de må anses for å falle inn under betegnelsen 
«nasjonens vitale interesser». Dette vil være handlinger som er ytterst alvorlige og som fremstår som så 
rystende at det vil støte an mot den allmenne rettsfølelsen om personer som står bak disse handlingene 
får beholde sitt norske statsborgerskap når de allerede har et annet statsborgerskap. 
 
Kommunestyrets vedtak: 
Bamble kommunestyre tilslutter seg de faglige vurderinger og anbefalinger som gis i NOU 2015:4 Tap av 
norsk statsborgerskap med tillegg av rådmannens vurderinger. 
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Med hilsen 
 
 
 
Cato Idar Andersen 
   
3596 5246  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Rådmann v/ Tore Marthinsen;Administrasjon og organisasjonsutvikling v/ Liv Rollefsen;Service- og 

dokumentsenter v/ Anne Marie Eliassen 
 
Antall vedlegg:    
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