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HØRINGSUTTALELSE FRA RETTSPOLITISK FORENING – FORSLAG OM Å 

AVVIKLE PRINISPPET OM ETT STATSBORGERSKAP 

 

Det vises til departementets høringsbrev av 20.desember 2017.  

Rettspolitisk forening er en uavhengig forening bestående av jurister, studenter i juridiske fag 

og andre interesserte. Rettspolitisk forening arbeider blant annet for å forsvare rettsstatlige 

verdier og for å bedre den rettslige situasjonen for sosialt vanskeligstilte grupper.  

 

Kommentar til høringsnotatets punkt 6.1 – avvikling av prinsippet om ett 

statsborgerskap 

Rettspolitisk forening er prinsippielt sett positiv til å avvikle prinsippet om ett 

statsborgerskap. Å åpne for dobbelt statsborgerskap vil kunne bidra til å bedre 

rettssikkerheten og styrke demokratiske rettigheter for utlendinger med langvarig opphold i 

Norge. Særlig er det absolutte vernet mot utvisning og retten til å stemme ved stortingsvalg 

viktige rettslige følger av å erverve norsk statsborgerskap. Kulturell tilknytning til hjemlandet 

og ønsket om å beholde sitt gamle statsborgerskap, burde ikke stå i veien for utlendingers 

rettsstilling i Norge.  

Imidlertid er foreninga svært negativ til at forslaget om å avvikle prinsippet om ett 

statsborgerskap brukes som et ledd i prosessen med å innføre en adgang frata visse personer 

statsborgerskapet. Departementet skriver i høringsnotatet at en «har lagt avgjørende vekt på at 

dobbelt statsborgerskap er en forutsetning for å frata personer statsborgerskapet, for eksempel 

på grunn av terrorhandlinger». 

En slik ordning skaper et skille mellom norske statsborgeres rettsstilling, avhengig av om de 

har ett eller to statsborgerskap. Rettspolitisk forening mener at alle norske statsborgerskap bør 

medføre den samme rettsstillingen, herunder det samme vernet mot tap av statsborgerskap. 

 

Kommentarer til høringsnotatets punkt 6.3 – vilkår for gjenerverv 

Departementet foreslår i punkt 6.3 ulike vilkår for gjenerverv av norsk statsborgerskap for 

personer som har tapt eller frasagt seg sitt norske statsborgerskap som følge av erverv av et 

annet statsborgerskap. Rettspolitisk forening er negativ til forslaget om å stille vilkår om 
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vandel for å kunne gjenerverve sitt norske statsborgerskap i stedet for å søke om 

statsborgerskap på nytt. Et alternativ er å innføre karenstid for gjenerverv. 

 

   

  *** 

  

Eventuelle spørsmål kan rettes til foreninga på e-post styret2@rpf.no.     

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Rettspolitisk forening 


