
 

   
 

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har bedt UDI redegjøre for en enkeltsak hvor det har 

blitt innvilget norsk statsborgerskap. Svaret UDI har sendt til Kunnskapsdepartementet (KD) 

inneholder noe taushetsbelagt informasjon som her er sladdet. 

 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 19. juli 2019, der departementet ber 

Utlendingsdirektoratet (UDI) om å redegjøre for en enkeltsak hvor det har blitt innvilget norsk 

statsborgerskap, herunder behandlingen av den konkrete søknaden. Videre bes vi redegjøre 

for hvilke kriterier UDI bruker i behandlingen av søknader om statsborgerskap. Vi bes også 

om å gjennomgå rutinene for saksbehandlingen, og vurdere om rutinene bør utvides med 

flere kriterier, for eksempel undersøkelse av eventuelle utleveringsbegjæringer. Til slutt ber 

departementet UDI om å gjøre undersøkelser for å belyse om denne saken er en mulig 

tilbakekallssak. Fristen for svar var satt til 23.07.2019.  

Redegjørelse av saken 
Personen søkte beskyttelse i Norge xx.xx.1999. xx.xx.2001 fikk han innvilget 

oppholdstillatelse etter daværende utlendingsforskrift § 21 annet ledd. Han fikk deretter 

oppholdstillatelser etter utlendingsforskriften § 61, § 21 femte ledd, § 24 første ledd bokstav 

b og i 2010 fikk han bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse).  

Personen har søkt om statsborgerskap fire ganger. I 2009 fikk han avslag jf.  

statsborgerloven § 7 xxxxxx xxxx xxxxxxx x, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx  I 2010 fikk han nytt avslag på 

statsborgerskap, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Vedtaket ble opprettholdt av Utlendingsnemnda (UNE). I 2014 fikk han et nytt avslag, denne 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Det ble ikke tatt en ytterligere vurdering 

av søkerens identitet utover at vilkåret ikke var oppfylt. Dette vedtaket ble også opprettholdt 

av UNE.  

Særskilt om behandlingen statsborgersøknaden som ble innvilget av UDI 

Søkeren innleverte 03.08.2017 sin siste søknad om norsk statsborgerskap  Buskerud 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxt. Saken ble 25.10.2017 ekspedert til UDI. Søkeren hadde på dette 

tidspunkt permanent oppholdstillatelse i Norge. Statsborgerskapssøknaden ble 12.07.2018 

innvilget av UDI. 

Vedlagt søknaden fulgte en uttømmende politiattest utstedt 14.06.2017. vx xxxxxxxxxxxxxxk 

xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

I en merknad fra politiet i forbindelse med oversendelse av saken i oktober 2017 ble det 

opplyst om at det var intet nytt å bemerke i strafferegisteret etter at politiattesten ble utstedt.  

Det forelå ikke informasjon i saken fra politiet, PST eller andre instanser om at søkeren var 

mistenkt, under etterforskning eller tiltalt i utlandet. Det forelå heller ikke opplysninger om 

søkeren var begjært utlevert.  

Videre hadde søkeren huket av for «nei» i søknadsportalen på spørsmålet om han var under 

etterforskning eller tidligere hadde blitt straffet i Norge eller utlandet. Han fylte derfor heller 

ikke ut skjemaet «Melding om straffbare forhold» som skal vedlegges sammen med den 



 

   
 

uttømmende politiattesten i saker hvor personen er under etterforskning eller tidligere har 

blitt straffet i Norge eller utlandet.  

All den tid UDI ikke hadde informasjon om at søker var under etterforskning i utlandet eller 

begjært utlevert til Italia, ble ikke søknaden stilt i bero i henhold til statsborgerloven § 30. UDI 

bemerker i denne sammenheng at vi ikke har rutine for å innhente opplysninger om 

eventuelle utleveringsbegjæringer ved behandling av statsborgerskapssøknader. For 

nærmere redegjørelse rundt dette, se «Gjennomgang av rutiner for saksbehandlingen, og 

om vi bør ha flere kriterier, f.eks. søk etter utleveringsbegjæringer».  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Når det gjelder vurderingen av statsborgerloven § 7 annet ledd, forelå det ingen informasjon i 

saken om at søkeren var under etterforskning for terror i Italia. Etter gjennomgang av de 

tidligere utlendingssakene til søkeren, herunder søknaden om beskyttelse, vurderte UDI 

saken dithen at det på bakgrunn av den informasjonen som forelå i saken ikke fremkom 

momenter i saken som tilsa at det var tvil om hvorvidt vilkåret i statsborgerloven § 7 annet 

ledd var oppfylt. Saken ble ikke ansett for å falle inn under daværende Q-24/2011 “Instruks 

om behandling av saker etter statsborgerloven § 28 annet ledd”, og UDI oversendte derfor 

ikke saken til departementet. Saken ble på samme bakgrunn heller ikke sendt på 

rutinekontroll 2 til PST.  

Det ble foretatt rutinemessig søk i reiserestriksjonslisten, uten treff. Det ble videre foretatt 

rutinemessig søk i Schengen Informasjonssystem (SIS). Det fremgikk av sakshistorikken at 

SIS-ansvarlig enhet i UDI hadde sendt en anmodning til Sirenekontoret, Kripos i 2014 

vedrørende et mulig treff på person registrert av italienske myndigheter i forbindelse med 

forrige søknad om statsborgerskap. Saksbehandler i nåværende statsborgersak tok dermed 

kontakt med SIS-ansvarlig enhet i UDI i henhold til IM 2010-003 «Retningslinjer for 

behandling av søknader om midlertidig og permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 

ved treff i Schengen informasjonssystem, jf. utlendingsloven § 59». I samråd med SIS-

ansvarlig enhet ble treffet sjekket ut av saken, ettersom treffet var et “nesten treff” og trolig 

ikke reelt, da meldingen som det ble treff på i 2014 ikke lenger var registrert i SIS. Til 

orientering får UDI ingen treff på personen ved søk i SIS i dag.  

Når det gjelder vilkåret om klarlagt identitet, som i tidligere søknader hadde blitt vurdert som 

ikke oppfylt, fant UDI på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering av den fremlagte 

dokumentasjonen og sakens opplysninger forøvrig, herunder ekthetsundersøkelse av 

søkerens irakiske identitetsdokumenter utført av dokumentgransker i politiet, at søkerens 

identitet nå var klarlagt med alminnelig sannsynlighetsovervekt, jf. statsborgerloven § 7 

første ledd bokstav a, jf. statsborgerforskriften § 1-2 annet ledd.  

Hva angår kravet om løsning fra opprinnelig statsborgerskap, gjorde UDI unntak fra kravet i 

henhold til statsborgerforskriften § 6-1 punkt 1, som er i samsvar med løsningspraksis for 

xxxx. Personen har således dobbelt statsborgerskap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Oppsummert er UDI av den oppfatning at det ikke foreligger informasjon i saken som tilsier 

at UDI har hatt kjennskap til at søkeren var under etterforskning for terror i Italia. I xxxx xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 

xxxxxxxxxxxx                              , xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt 

xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx 



 

   
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgrunn frykter retur til 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx  xxxx                                                                      

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Hvilke kriterier bruker UDI i behandlingen av statsborgerskap 
Søknader om norsk statsborgerskap behandles i henhold til Lov om norsk statsborgerskap 

(Statsborgerloven) av 2006 med tilhørende forskrift. Hovedregelen vedrørende erverv av 

norsk statsborgerskap etter søknad fremgår av statsborgerloven § 7 første ledd. Her heter 

det at: 

Enhver har etter søknad rett til norsk statsborgerskap dersom søkeren på 

vedtakstidspunktet 

a) har klarlagt sin identitet, jf. femte ledd, 

b) har fylt tolv år, 

c) er og vil forbli bosatt i riket, 

d) fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven § 62, 

e) har til sammen syv års opphold i riket i løpet av de siste ti årene, med 

oppholdstillatelser av minst ett års varighet, opphold i en eller flere søknadsperioder 

medregnet i syvårsperioden, jf. sjette ledd, 

f) fyller kravene om norskopplæring og kunnskaper i norsk muntlig og 

samfunnskunnskap fastsatt i § 8, 

g) ikke er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon eller har utholdt karenstid, jf. § 9, 

og 

h) fyller kravet om løsning fra annet statsborgerskap fastsatt i § 10. 

I bestemmelsens andre ledd fremgår det at søkeren ikke har rett til norsk statsborgerskap 

etter første ledd dersom hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller 

utenrikspolitiske hensyn taler mot. UDI vurderer alltid vilkårene i bestemmelsen første og 

annet ledd før en søknad om norsk statsborgerskap innvilges.  

Rundskriv fra departementet av særlig betydning for praktiseringen av statsborgerloven § 7 

annet ledd, er Q-24/2011 “Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven § 28 annet 

ledd” datert 23.12.2011, som i desember 2018 ble erstattet av rundskriv F-05/18 “Instruks om 

behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale 

interesser eller utenrikspolitiske hensyn”.  

Forberedelsesrundskrivet til UDI, politiet og utenriksstasjonene, RS 2016-010: “Forberedelse 

og effektuering av vedtak om norsk statsborgerskap”, samt UDIs eget 

saksbehandlingsrundskriv RS 2012-021: “Retningslinjer for behandling av statsborgersaker” 

kommer også til anvendelse ved forberedelse og behandling av statsborgerskapssøknader.  

UDI er bedt av departementet om å redegjøre for hvilke kriterier direktoratet bruker i 

behandlingen av søknader om statsborgerskap. Det er som kjent en rekke vilkår som skal 

være oppfylt før norsk statsborgerskap kan innvilges, jf. statsborgerloven § 7 første ledd.  

Sett hen til den konkrete saken som ligger til grunn for departementets bestilling, vil UDI i det 

følgende avgrense vår redegjørelse til å omfatte kriterier knyttet til innhenting og videre 

behandling av vandelsopplysninger relatert til vilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd 

bokstav g, samt kriterier knyttet til vilkåret i statsborgerloven § 7 annet ledd.  

 

Undersøkelser som foretas i forbindelse med behandlingen av en statsborgerskapssøknad 

UDI forholder seg til den veiledende indikatorlisten i rundskriv F-05/18 punkt 3 ved 

vurderingen av hvorvidt det foreligger forhold som kan indikere at en sak etter 



 

   
 

statsborgerloven kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske 

hensyn. Som det fremgår av rundskrivet, foretar UDI en selvstendig og konkret vurdering av 

sakens opplysninger og av spørsmålet om hvorvidt saken skal forelegges departementet.  

 

Hvis UDI er i tvil om hvorvidt en sak kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller 

utenrikspolitiske hensyn, forelegges saken departementet og eventuelt 

PST/Utenriksdepartementet i henhold til instruksen.  

 

Videre følger det av rundskrivets punkt 4 at den aktuelle saken som utgangspunkt skal 

forelegges PST eller Utenriksdepartementet med en frist på tre uker i de tilfeller hvor UDI blir 

oppmerksom på at en sak som ligger an til innvilgelse inneholder opplysninger som tilsier at 

saken kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Saken 

vil i så tilfelle bli oversendt PST i henhold til nedfelt rutine i rundskriv F-05/18. 

Foruten treff i indikatorlisten, vil det forhold at søkeren tidligere har hatt en søknad til 

behandling hvor sikkerhets- og/eller utelukkelsesspørsmål har blitt vurdert, være momenter 

som tilsier at saksbehandler i statsborgerskapssaken bør vurdere saken på nytt opp mot 

indikatorlisten og rutiner som beskrevet i rundskriv F-05/18. 

Andre undersøkelser som rutinemessig gjøres ved behandling av søknader om norsk 

statsborgerskap er søk i SIS (Schengen Informasjonssystem).  

Videre vil saksbehandler ut ifra en konkret vurdering i hver enkelt sak vurdere om det skal 

foretas søk i sosiale medier på personen i henhold til IM 2015-010. Søk i sosiale medier kan 

blant annet gi en indikasjon på om personen opererer med riktig identitet i Norge, samt 

kunne gi en indikasjon på om personen faller inn under indikatorlisten. UDI har imidlertid 

ingen fast rutine på søk i sosiale medier ved behandling av alle søknader om norsk 

statsborgerskap.  

I tilknytning til vilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a om klarlagt identitet, som 

også kan ha en side til vilkåret i statsborgerloven § 7 annet ledd, vil saksbehandler blant 

annet vurdere om identitetsdokumenter skal sendes til Nasjonalt ID-senter for 

ekthetskontroll, hvis dette ikke allerede har blitt gjort av politiet i forbindelse med 

saksforberedelsen.  

Vedrørende informasjon om straffbare forhold i Norge og utlandet 

Det følger av statsborgerloven § 7 første ledd bokstav g at det er et vilkår for innvilgelse av 

norsk statsborgerskap at søkeren ikke er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon eller har 

utholdt karenstid, jf. statsborgerloven § 9. Det følger videre av statsborgerforskriften § 5-4 at 

reaksjon for straffbart forhold ilagt i utlandet, for forhold som er straffbart etter norsk lov, også 

kan medføre karenstid i henhold til tabellen i forskriftens § 5-1.  

Er søkeren siktet eller under etterforskning, skal politiet stille søknaden i bero, jf. 

statsborgerloven § 30. Der det ikke vil være til hinder for eventuell videre etterforskning av 

det straffbare forholdet, skal politiet underrette søkeren skriftlig om at søknaden er berostilt. 

En person som søker om norsk statsborgerskap, skal alltid vedlegge en uttømmende 

politiattest, jf. statsborgerloven § 7 fjerde ledd. Den uttømmende politiattesten viser, uten 

tidsbegrensing, alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert 

i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd. Politiattesten viser også siktelser, tiltaler og 

ilagte reaksjoner som ikke er rettskraftig avgjort. Eventuelle utleveringsbegjæringer fremgår 

ikke av den uttømmende politiattesten. 



 

   
 

Søker må selv søke om politiattesten hos politiet og vedlegge denne ved oppmøte hos lokalt 

politidistrikt ved innlevering av statsborgersøknaden. Det følger av RS 2016-010 punkt 2.8.6 

at politiet skal påse at søkeren har lagt ved uttømmende politiattest før saken sendes til UDI. 

Videre følger det av nevnte rundskriv at dersom politiet får kjennskap til at søkeren er straffet 

i utlandet, skal det innhentes opplysninger om det straffbare forholdet fra det aktuelle landet. 

Politiattesten viser ikke informasjon om eventuelle siktelser, tiltaler, dommer osv. som er 

avsagt i utlandet. Søkeren må derfor, som et ledd i utfyllingen av det elektroniske 

søknadsskjemaet i Søknadsportalen, huke av for om vedkommende er under etterforskning 

eller tidligere har blitt straffet i Norge eller utlandet. Hvis søkeren svarer «ja» på dette 

spørsmålet, må han eller hun fylle ut skjemaet «Melding om straffbare forhold». Skjemaet 

omhandler straffbare forhold i utlandet og i Norge, og skal leveres til politiet i tillegg til den 

uttømmende politiattesten. I skjemaet må søkeren svare på spørsmål om han/hun er under 

etterforskning for straffbare forhold i Norge eller utlandet, hva slags straffereaksjon som ble 

ilagt, og hva slags type straffbar handling som ble begått. Videre må det opplyses om boten 

er betalt, og/eller om straffen er ferdigsonet. Det spørres ikke spesifikt i skjemaet om søkeren 

er begjært utlevert til et annet land i forbindelse med en straffesak der. I praksis er det 

imidlertid få saker hvor søkeren selv oppgir at han eller hun er under etterforskning eller ilagt 

straff i utlandet.  

Dersom UDI, etter at søknaden er oversendt fra politiet, mottar informasjon fra politiet, andre 

instanser, f. eks. PST, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, eller 

søkeren selv om at vedkommende er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få 

betydning for søknaden, vil UDI ekspedere saken tilbake til politiet for berostilling, jf. 

statsborgerloven § 30.  

Gjennomgang av rutiner for saksbehandlingen, og om vi bør ha 

flere kriterier, f.eks. søk etter utleveringsbegjæringer 

Vi får inn ca. 18 000 søknader om statsborgerskap hvert år. Det vil være svært 

ressurskrevende dersom UDI skal søke etter utleveringsbegjæringer i hver sak. UDI har derfor i 

dag ikke rutine for å undersøke hvorvidt alle som søker om norsk statsborgerskap er etterlyst 

eller begjært utlevert til et annet land i forbindelse med en straffesak i utlandet. Denne 

informasjonen er så vidt UDI kjenner til ikke offentlig tilgjengelig, og dersom begjæringen blir 

behandlet i norsk domstol er den anonymisert. Etter UDIs kjennskap kommer 

utleveringsbegjæringer til departementene. Deretter har disse blitt videreformidlet UDI, men 

ikke i den aktuelle saken. Vi er avhengig av å få beskjed fra departementene dersom det 

dukker opp utleveringsbegjæringer på personer som har oppholdstillatelse i Norge. 

Vi har dialog med politiet og politiets sikkerhetstjeneste, og vi forutsetter at vi får beskjed 

dersom en person har en pågående sak, eller at en person kan være omfattet av 

statsborgerloven 7 annet ledd: «Søkeren har ikke rett til norsk statsborgerskap etter første 

ledd dersom hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn 

taler mot».  

I forbindelse med arbeidet med automatiseringen av statsborgerskapssøknader, vil vi særlig 

gjøre oppmerksom på vårt pågående samarbeid med PST som skal sikre at vi ivaretar 

grunnleggende nasjonale interesser, også når porteføljen blir del- og helautomatisert. Målet 

med å opprette nye rutiner med PST er å få en mer systematisk kontroll over personer som 

kan være omfattet av statsborgerloven § 7 annet ledd. Kommende regelverksendringer og 

nye rutiner vil gi en generell styrking i sjekk av lovens § 7 annet ledd. Behovet for 

automatiseringshjemmel er beskrevet i høringsnotatet «Forslag til endringer i 



 

   
 

statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og 

automatiserte avgjørelser» som har frist 13.09.2019. UDI arbeider med å beskrive nye rutiner 

og vil sende dette til departementet.  

Vi vil legge til at det finnes flere alternative løsninger, men vi trenger mer tid for å drøfte dette 

med Politidirektoratet og PST.  

 

Redegjørelse for om dette er en mulig tilbakekallssak 

 

Berostilling av saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap 

Justis- og beredskapsdepartementet har i instruks GI-09/2017 av 06.02.2017 instruert UDI 

og UNE om å stoppe saksbehandling av tilbakekall av statsborgerskap. Stortinget har i 

vedtak av 9. mai 2017 bedt om at all saksbehandling av tilbakekall av statsborgerskap skal 

stoppes i påvente av endringer i dette regelverket, samt i påvente av domstolsbehandling av 

disse sakene.  

Denne instruksen ble senere erstattet av instruks av 25.07.2017 (GI-11/2017), som instruerte 

UDI og UNE om også å stoppe all utredning av disse sakene. Instruksen åpnet likevel for at 

UDI kunne opprette sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap.  

Senere ble også denne instruksen av 25.07.2017 (GI-09/2017) erstattet av rundskriv fra 

kunnskapsdepartement av 08.03.2019 Nr.F.-02-19. I henhold til denne siste instruksen kan 

UDI og UNE innhente opplysninger fra den saken gjelder og gjøre undersøkelser som 

belyser om en sak er en tilbakekallssak som skal stilles i bero, eller om tilbakekallssaken skal 

henlegges. 

Det betyr at UDI og UNE i begrenset grad kan utrede saker om tilbakekall av norsk 

statsborgerskap. UDI og UNE kan opprette sak om tilbakekall, men må da legge disse 

sakene i bero. UDI og UNE kan videre henlegge saker om tilbakekall. UDI og UNE kan ikke 

forhåndsvarsle eller fatte vedtak om tilbakekall av norsk statsborgerskap. 

Vurdering av om UDI skal opprette sak om tilbakekall i denne enkeltsaken på bakgrunn av at 

vandelsvilkåret ikke var oppfylt 

Departementet ber UDI om å gjøre undersøkelser for muligheten til å opprette sak om 

tilbakekall av statsborgerskap i ovennevnte enkeltsak. 

I denne enkeltsaken har ikke søkeren opplyst om at han var under etterforskning for et 

straffbart forhold i utlandet, og han har heller ikke fylt ut et eget skjema om dette. Han har 

bekreftet på søknadskjemaet for norsk statsborgerskap fra 2017 at han ikke er straffet eller 

siktet for et straffbart forhold i utlandet.  Han ble innvilget norsk statsborgerskap den 

12.07.2018. 

I henhold til nye opplysninger i saken har personen i denne enkeltsaken vært under 

etterforskning for et straffbart forhold av italienske myndigheter siden 2015, og ble i dom av 

17.07.2019 dømt til sju og et halvt års fengsel av italienske myndigheter som også har 

begjært ham utlevert fra Norge til Italia. 

Dersom UDI ved behandlingen av denne saken hadde visst om at denne personen var under 

etterforskning for et straffbart forhold i Italia som også er straffbart i Norge, ville søknaden om 

norsk statsborgerskap vært stilt i bero i henhold til statsborgerloven § 30. Han ville også etter 

at dommen i Italia falt ha fått avslag på søknaden om norsk statsborgerskap på bakgrunn av 

karenstid. 



 

   
 

Slik UDI ser det fremstår det som denne personen har fått innvilget norsk statsborgerskap på 

uriktige og ufullstendige opplysninger, som følge av at personen selv har tilbakeholdt 

opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket. UDI mener derfor at dette gir grunnlag for å 

vurdere tilbakekall etter statsborgerloven § 26 annet ledd. UDI vil derfor opprette sak om 

tilbakekall av norsk statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd. I henhold til 

instruks fra kunnskapsdepartementet må saken stilles i bero. 

Spørsmål om saken kan unntas fra berostilling i henhold til instruks fra 

kunnskapsdepartementet av 20.12.2018 (F-05/18) om behandling av saker etter 

statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske 

hensyn 

Som nevnt ovenfor følger det av instruks fra det kongelig kunnskapsdepartement av 

08.03.2019 Nr.F.-02-19 at UDI og UNE ikke kan forhåndsvarsle eller fatte vedtak om 

tilbakekall av norsk statsborgerskap.  

I Kunnskapsdepartementets rundskriv «F-05/18 Instruks om behandling av saker etter 

statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske 

hensyn» av 20.12.2018 står det: 

«Med hjemmel i statsborgerloven § 28 annet ledd gis det herved instruks til 

Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 

om behandling av saker etter statsborgerloven § 7 annet ledd, og andre saker etter 

statsborgerloven som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske 

hensyn. Loven gir departementet hjemmel til å instruere i enhver sakstype, så fremt nevnte 

hensyn foreligger, jf. § 28 annet ledd. Spørsmål om hensyn til grunnleggende nasjonale 

interesser eller utenrikspolitiske hensyn gjør seg gjeldende kan oppstå både når en søknad 

er til behandling hos UDI og senere, når UNE har fått klagesaken til behandling.  

Den som søker norsk statsborgerskap har et rettskrav på dette, så fremt vilkårene i 

statsborgerloven § 7 første ledd er oppfylt. I statsborgerloven § 7 annet ledd gjøres det 

likevel en reservasjon fra rettskravet, dersom hensynet til grunnleggende nasjonale 

interesser eller utenrikspolitiske hensyn taler mot å innvilge norsk statsborgerskap. Hvorvidt 

slike hensyn gjør seg gjeldende, skal avgjøres av departementet. Foruten at departementet 

skal fatte vedtak om å avslå en søknad om statsborgerskap etter statsborgerloven § 7 annet 

ledd, kan også departementet med hjemmel i statsborgerloven § 28 annet ledd gi generelle 

instrukser om lovforståelse, skjønnsutøvelse, hvilket faktum som skal legges til grunn og 

subsumsjon, samt gi instrukser om hva som skal bli resultatet i en konkret enkeltsak. Brudd 

på instruksen innebærer ikke at truffet vedtak blir ugyldig. Det må vurderes konkret om 

innvilgelse uten forutgående foreleggelse, i strid med denne instruks, kan tilbakekalles fordi 

vedtaket kan anses ugyldig, jf. statsborgerloven § 26 annet ledd».  

Dersom Kunnskapsdepartementet ønsker at UDI skal vurdere forhåndsvarsel om og 

tilbakekalle statsborgerskapet, må de i tilfelle vurdere om instruksen Nr.F.-02-19 skal endres 

slik at UDI kan forhåndsvarsle og fatte vedtak om tilbakekall etter statsborgerloven § 26 

annet ledd dersom det er forhold som nevnt i statsborgerloven § 7 annet ledd.   

Dersom UDI skal vurdere om saken skulle vært forelagt departementet, må vi ha mer tid til å 

gjøre ytterligere undersøkelser internt i utlendingsforvaltningen. Vi kan gi en mer uførlig 

redegjørelse på dette punktet innen 26.07.2019. 


