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OVERSENDELSE AV HØRINGSUTTALELSE NOU 2015: 4 TAP AV NORSK STATSBORGERSKAP

Det vises til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 27. mars
2015, vedrørende NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap. Høringsfristen er fastsatt til
27. juni 2015.
Rogaland fylkeskommune fremmer følgende høringsuttalelse, vedtatt av fylkesutvalget i
sak 121/15 den 2. juni 2015:
«Rogaland fylkeskommune er positiv til at det innføres regler om tap av
statsborgerskap ved frivillig tjeneste i utenlandsk militær styrke, og ved atferd som
er sterkt til skade for statens vitale interesser. Fylkeskommunen støtter utreders
vurdering av at det vil kunne være uheldig med et system hvor frivillig tjeneste i
utenlandsk militær styrke automatisk skal medføre tap av statsborgerskap. Det
vurderes som fornuftig å knytte tap av statsborgerskap opp mot de handlinger som
er utført.
Rogaland fylkeskommune er av den oppfatning at terskelen som er lagt til grunn i
utredningens forslag til lovtekst, for hvilke handlinger som skal kunne medføre tap
av statsborgerskap, er lagt for høyt. Fylkeskommunen vurderer det slik at i det
tilfellet en statsborger gjør seg skyldig i brudd på straffebestemmelser som gjelder
folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelse, samt mot
bestemmelser som gjelder vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende
nasjonale interesser, bør tap av statsborgerskap være en aktuell straffereaksjon».
Vedlagt følger kopi av saksutredning og saksprotokoll.
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