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Høring - NOU 2015:4 - Tap av norsk statsborgerskap

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser til høring på NOU 2015:4 Tap av
norsk statsborgerskap, tilsendt fra Barne- likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD). Vi beklager at høringsfristen er oversittet.

I en tid der Norge står ovenfor et skjerpet trusselbilde blant annet på grunn
av den såkalte fremmedkrigerproblematikken, er det nærliggende å se på
ulike tiltak som kan redusere faren for at personer begår terrorhandlinger i
Norge. Utredningen peker på viktige dilemmaer ved at tap av
statsborgerskap kan tenkes virke på ulike måter.

Utredningen konkluderer med at det bør innføres regler om tap av norsk
statsborgerskap for den som sterkt har skadet nasjonens vitale interesser.
Det anbefales at tap av statsborgerskap knyttes til domfellelse for
overtredelse av terrorbestemmelsen i straffeloven av 2005 § 131, samt
reglene om forbrytelser mot statsstyret som kan lede til fengsel i 21 år i
straffeloven av 2005 kapittel 17 og reglene om folkemord, krigsforbrytelser
og forbrytelser mot menneskeheten som kan lede til fengsel i 21 år eller mer
i straffeloven av 2005 kapittel 16.

Som påpekt i utredningen vil innføring av regler om tap av statsborgerskap
for bestemte handlinger kan være et tydelig signal om at disse handlingene
ikke aksepteres. Det vil også være et sterkt signal om at visse handlinger
kan få alvorlige konsekvenser.

Under henvisning til de skrankene som kan utledes fra Grunnlov og de
internasjonale forpliktelsene, er en på det rene med at fradømmelse av
statsborgerskap vil være et begrenset virkemiddel, idet det kun vil ramme et
fåtall personer. PST mener likevel at det i lovgivningen bør åpnes for å ta et
slikt virkemiddel i bruk dersom personer kjennes skyldig i å ha begått
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handlinger som skader nasjonenes vitale interesser. Regler om tap av
statsborgerskap må også ses i forlengelsen av allerede vedtatte
straffebestemmelser som rammer ulike terrorrelaterte overtredelser.

PST stiller seg bak konklusjonen i utredningen om at dersom man innfører
regler om tap av statsborgerskap, så bør det knyttes opp mot konkrete
straffeverdige handlinger etter gjeldende straffebestemmelser, og ikke opp
mot tjenestegjøring i fremmed militær styrke som sådan.

Som påpekt i utredningen kan det ikke innføres regler om tap av
statsborgerskap som medfører at den det gjelder blir statsløs. Hvem som
rammes av bestemmelsen vil derfor kunne være noe vilkårlig.

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser ved en
eventuell lovendring, ser PST at de overordnede rettslige skrankene skissert
i utredningen kan reise vanskelige grensespørsmål, i tillegg til omfattende
bevisførsel. På den annen side vil antallet saker være få og utgiftene således
beskjedne.
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