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Høringssvar fra UDI - Tap av norsk statsborgerskap 
 
Vi viser til høring og utredning NOU 2015:4 fra Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet (BLD) vedrørende nye regler om tap av 
statsborgerskap, der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens 
vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær styrke.  
 
Forslaget forutsetter at tap av norsk statsborgerskap bare kan skje når 
personen har både norsk og et annet statsborgerskap. Norsk 
statsborgerlov bygger på prinsippet om ett statsborgerskap. Dersom det 
var mulig å overholde dette prinsippet fullt ut, vil ingen være omfattet av 
forslaget til nye regler for tap av norsk statsborgerskap. Selv om UDI 
unntar fra kravet om løsning fra annet statsborgerskap i ca. halvparten av 
statsborgerskapssakene, begrenser prinsippet rekkevidden av taps-
bestemmelsen. 
 
Utredningen legger til grunn at tap av statsborgerskap er å regne som 
straff. Domstolene, ikke UDI, er dermed rette myndighet til å beslutte 
reaksjonen. Vi forventer dermed at kostnadene knyttet til regelendringene 
blir beskjedne for UDI. Noen kostnader i forbindelse med bistand under 
saksforberedelsene og eventuelt i den etterfølgende utvisningssaken må 
vi likevel påregne. 
 
I denne forbindelse nevner vi at det ofte ikke er enkelt å fastslå om en 
søker faktisk har flere statsborgerskap. Dette skyldes at det kan være 
problematisk å oppnå en god dialog med andre lands myndigheter om 
dette. Ofte er det også krevende å få oversikt over andre lands 
statsborgerregelverk, og ikke minst hvordan dette regelverket i realiteten 
blir praktisert. I tillegg må UDI ta hensyn til at det kan innebære en 
sikkerhetsrisiko for personen å ta kontakt med myndighetene i sitt 
opprinnelige hjemland. 
 
UDI mener for øvrig at avgrensningen som innebærer at barn ikke kan 
tape statsborgerskap etter de nye reglene er en god løsning. Vi støtter 
også forslaget om å knytte tap til allerede eksisterende 
straffebestemmelser (om terrorhandlinger og forbrytelser mot 
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statsmaktene og statsstyret). Vi har heller ingen innsigelser mot ordlyden i 
lovforslaget eller plasseringen av bestemmelsene om tap av 
statsborgerskap i statsborgerloven som en ny § 26 a i kapittel 5. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Stephan Mo  
avdelingsdirektør  
 Marius Mølmen Moen 

 seksjonssjef 

 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har 
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