STATSBORGERSKAP
FAMILIEINNVANDRI
En brosjyre i utlendingsrett
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1.

Innledning

Jussbuss håper at denne brosjyren kan være et hjelpemiddel for deg som søker
norsk statsborgerskap.
Brosjyren gir en generell oversikt over hovedreglene om statsborgerskap slik de er
våren 2019. Hvis du vil lese statsborgerskapsloven selv kan du finne
statsborgerskapsloven på www.lovdata.no. Du kan også finne loven på UDI sine
regelverkssider, www.udiregelverk.no. Her ligger også statsborgerskapsforskriften
og UDIs rundskriv som gir mer detaljert informasjon om hvordan UDI skal tolke
loven.
Innvandringsgruppen hos Jussbuss jobber med saker innen utlendingsrett, blant
annet statsborgerskap. Dersom du trenger mer informasjon, eller du trenger hjelp i
din sak om statsborgerskap må du gjerne kontakte oss. Vår kontaktinformasjon finner
du på baksiden av denne brosjyren. Her finner du også kontaktinformasjon til UDI.
1.1 Ordforklaringer
I denne brosjyren vil du finne en del juridiske ord og uttrykk underveis i teksten. For
at du skal forstå reglene om statsborgerskap selv, vil vi forklare noen av ordene som
brukes ofte.
Hva er et vilkår?
Et vilkår er en betingelse eller forutsetning for at noe skal skje. I utlendingssaker
har norske myndigheter bestemt at du må oppfylle noen krav for at du skal få
innvilget søknaden din. Det er disse kravene vi kaller vilkår.
Hva er et unntak?
Et unntak betyr at noe skiller seg fra hovedregelen. I utlendingssaker har norske
myndigheter forsøkt å gi regler som gjelder alle mennesker, i alle typer saker.
Likevel passer ikke alltid reglene på alle situasjoner fordi hvert menneske og hver
sak er unik. Da finnes det noen ganger andre regler for disse situasjonene. Det er
disse andre reglene vi kaller unntak.

2.

Hva er statsborgerskap?

2.1 Statsborgerskap
Statsborgerskap er et rettslig forhold mellom en person og en stat. Et norsk
statsborgerskap gir deg flere rettigheter i Norge. Typiske rettigheter er retten til å
oppholde seg i landet uten tidsbegrensning, stemmerett ved stortingsvalg, du kan
velges til å sitte på Stortinget, du vernes mot utvisning og du får norsk pass.
2.2 Hva skiller statsborgerskap fra permanent oppholdstillatelse?
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Hvis du har permanent oppholdstillatelse har du rett til å bo og arbeide i Norge uten
tidsbegrensning. Du trenger ikke å fornye tillatelsen din, og du har rett til å stemme
ved kommunevalg. Dette gjelder også for statsborgerskap.
Den største forskjellen er at du ikke kan miste statsborgerskapet ditt selv om du er
utenfor Norge i mer enn 2 år. En annen stor forskjell er at du kan utvises fra Norge
når du har permanent oppholdstillatelse. Du kan ikke utvises når du har norsk
statsborgerskap. Du kan også stemme ved Stortingsvalg, og ikke bare kommunevalg.

3.

Hvem kan få norsk statsborgerskap?

Dersom du har gyldig oppholdstillatelse i Norge, kan du søke om statsborgerskap. For
at søknaden din skal innvilges må du oppfylle flere vilkår. Det er viktig at du er
oppmerksom på at alle vilkårene som hovedregel må være oppfylt for at du skal få
innvilget en søknad om norsk statsborgerskap.
Vilkårene er at du må:
 ha klarlagt din identitet
 oppfylle alderskravet
 oppfylle krav om bosted
 oppfylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse
 oppfyllet kravet til oppholdstid i Norge
 oppfyllet kravet til norskopplæring og samfunnskunnskap
 oppfylle kravet til karenstid
 løse deg fra annet statsborgerskap
Denne brosjyren vil forklare disse vilkårene.

4.

Reglene om statsborgerskap

4.1 Du må ha klarlagt din identitet
Det første vilkåret for å få norsk statsborgerskap er at du har klarlagt din identitet.
Som utgangspunkt vil dette kravet være oppfylt hvis du kan legge frem originalt
pass eller andre papirer med tilstrekkelig notoritet, som bekrefter din identitet, for
eksempel fødselsattest.
At noe har tilstrekkelig notoritet betyr at norske myndigheter kan undersøke at de
opplysningene som står i dokumentet er riktige. Dokumenter uten notoritet er
dokumenter der norske myndigheter ikke kan være sikre på at det som står i dokumentet
er riktig.
Kravet til klarlagt identitet anses oppfylt dersom det er åpenbart at de
framlagte dokumentene viser din rette identitet.
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Når noe er åpenbart betyr det at virkeligheten helt klart er slik som opplysningen
eller informasjonen gir uttrykk for. Er noe åpenbart trenger det ikke å forklares
eller dokumenteres (mer enn hva som allerede er blitt gjort.)
For noen søkere kan det være vanskelig å dokumentere sin identitet. Det kan skyldes
forhold i hjemlandet som for eksempel krig eller andre uroligheter. Hvis du har fått
asyl i Norge, kan det oppstå en situasjon der du ikke kan ta kontakt med myndighetene
i hjemlandet ditt for å få pass.
Et annet problem kan være at dokumentene fra hjemlandet har svært lav notoritet,
eller at det ikke finnes noen sentraladministrasjon i hjemlandet. Lav notoritet betyr at
norske myndigheter ikke kan undersøke om opplysningene i dokumentene
er riktige, slik at de ikke kan stole på det som står der. Det kan også hende at
dokumentene ikke godkjennes av norske myndigheter på grunn av mistanke om
forfalskning.
Om noen av situasjonene over gjelder deg, kreves det at du legger frem dokumenter
som kan sannsynliggjøre din rette identitet. Det er et krav om alminnelig
sannsynlighetsovervekt.
Når noe er mer sannsynlig enn noe annet sier vi at det foreligger
sannsynlighetsovervekt for dette. Det betyr at det er mer enn 50 % sikkert at noe er
riktig.
Myndighetene vil samlet vurdere alle opplysningene du har gitt til dem for å bestemme
om du oppfyller kravet til klarlagt identitet. Det du forklarer til myndighetene er viktig.
Dersom du tidligere har oppgitt flere identiteter, kan det kreves mer for å fjerne tvil
om identitet.
Jussbuss har erfart at dersom det først har oppstått tvil om din identitet, så er
det vanskelig å gjøre noe med det etterpå. Derfor er det veldig viktig å ikke
oppgi feil identitet eller bruke flere identiteter.
Hvis du hadde klarlagt identitet da du fikk oppholdstillatelse, er dette i
utgangspunktet også i orden når du søker om statsborgerskap.
Det er likevel strengere krav til dokumentasjon av identitet ved søknad om
statsborgerskap enn ved vanlige oppholdstillatelser. Det betyr at
utlendingsmyndighetene vil se på alle opplysningene om din identitet på nytt.
Resultatet kan være at du får beholde din tidligere oppholdstillatelse, men at du ikke
får norsk statsborgerskap før du kan dokumentere din identitet enda bedre.
4.1.1 Unntak fra kravet om klarlagt identitet
For noen personer finnes det egne regler for å oppfylle kravet til klarlagt identitet.
Hvis du faller inn under en av gruppene som nevnes under, er det disse reglene som
gjelder ved din søknad om statsborgerskap.


Du er født i Norge og registrert i folkeregisteret
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Hvis du er født i Norge og er registrert i folkeregisteret, er identiteten din klarlagt
uten at du må legge fram pass. I et slikt tilfelle skal det heller ikke stilles krav til
alminnelig sannsynlighetsovervekt for at dine identitetsopplysninger er riktige.


Du var under 18 år da du kom til Norge og har en forelder med klarlagt
identitet Hvis du var under 18 år da du kom til Norge, og har minst en forelder
som har klarlagt identitet, er identiteten din klarlagt uten at du må legge fram
pass. I et slikt tilfelle skal det heller ikke stilles krav til alminnelig
sannsynlighetsovervekt for at dine identitetsopplysninger er riktige.



Du har ingen mulighet til å skaffe identitetsdokumenter fra hjemlandet ditt
Det kan være flere grunner til at det er umulig å skaffe identitetsdokumenter fra
hjemlandet. Det kan være at hjemlandet mangler fungerende
sentraladministrasjon (som kan gi ut dokumenter med notoritet).
Et annet eksempel er at du har flyktet fra hjemlandet uten å ta med deg
identitetsdokumenter. Da kan identiteten din, etter en samlet vurdering av alle
opplysningene i saken, likevel være klarlagt selv om det ikke er alminnelig
sannsynlighetsovervekt for at opplysningene om din identitet er riktige. Denne
regelen gjelder deg hvis du var under 14 år da du fikk oppholdstillatelse og har
hatt lovlig opphold de siste 5 årene. Regelen gjelder også deg som var mellom 14
og 16 år da du fikk oppholdstillatelse, og har hatt oppholdstillatelse de siste 10
årene. I tillegg må du har gjort det som kreves for å klarlegge din identitet.

4.2 Du må ha fylt 12 år
Hvis du søker om norsk statsborgerskap må du som hovedregel ha fylt 12 år når
du søker.
For barn som søker sammen med foreldrene sine, er det ingen aldersgrense for å
søke om statsborgerskap. Det betyr at barnet kan være under 12 år når det søker. I et
slikt tilfelle er det et vilkår at foreldrene må gi samtykke til søknaden.
4.3 Du må bo i Norge og du må ha tenkt å fortsette å bo her
Det er et krav at du bor i Norge og skal fortsette med det. Hvis du har planer om å flytte
permanent fra Norge i nærmeste fremtid, vil din søknad om statsborgerskap bli
avslått. Kravet gjelder på det tidspunktet myndighetene fatter vedtak i
statsborgerskapssaken din. Etter at du har fått norsk statsborgerskap kan du flytte til
utlandet og bosette deg der.
Hvis du må bo i utlandet på grunn av studier, arbeidsforhold som ikke varer lenger enn
3 år, eller på grunn av medisinsk behandling, vil du likevel oppfylle kravet til bosted.
4.4 Du må oppfylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse
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Det er ikke nødvendig at du har permanent oppholdstillatelse når du søker om
statsborgerskap, men du må oppfylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse når
du søker.
For å få permanent oppholdstillatelse, må du som hovedregel ha bodd i Norge i 3 år
sammenhengende. I disse årene må du ha hatt en oppholdstillatelse som danner
grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Denne tillatelsen må du fortsatt ha. I dine
gamle vedtak om oppholdstillatelse skal det stå om du har en oppholdstillatelse som
danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
Typiske tillatelser som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse er asyl,
opphold på humanitært grunnlag, familieinnvandring eller arbeidstillatelse.
Typiske tillatelser som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse er
studenttillatelse og visum.
Reglene om at du må oppfylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse er
annerledes for deg som er nordisk borger, omfattes av EØS-avtalen eller EFTAkonvensjonen, er tidligere norsk borger eller er barn som søker norsk
statsborgerskap sammen med en forelder eller verge. Faller du innenfor en av
disse gruppene kan du ta kontakt med UDI for mer informasjon.
Fra den 1. September 2017 er det et krav om at du må ha vært selvforsørget de
siste tolv månedene for å få permanent oppholdstillatelse. Det stilles krav til at du
må ha tjent en viss sum penger de siste tolv månedene, og til at du ikke har mottatt
sosialstønad de siste tolv månedene. Inntektskravet innebærer at du må ha hatt
inntekt som er like høy eller høyere enn 82% av lønnstrinn 19 de siste tolv
månedene. Fra mai 2018 er kravet på 242 966 kroner. Lønnstrinn endres hvert år,
så denne summen kommer også til å endre seg litt hvert år. Det er også et krav om
at du i utgangspunktet ikke kan ha mottatt ytelser fra sosialtjenesteloven, for
eksempel bostøtte eller sosialstønad de siste tolv månedene. Det går an å få unntak
fra dette kravet dersom du har hatt høy inntekt de siste seks månedene.
Dersom du har spørsmål om reglene om permanent oppholdstillatelse, kan du kontakte
Jussbuss eller finne brosjyren om permanent oppholdstillatelser på våre nettsider. Du
kan også kontakte UDI om du har spørsmål om du fyller vilkårene for permanent
oppholdstillatelse.
4.5 Du må oppfylle et krav om oppholdstid i Norge
Du må ha bodd i Norge i til sammen 7 år de siste 10 årene, med oppholdstillatelse
som har vart i minst ett år av gangen.
Har du hatt oppholdstillatelser som har vart mindre enn ett år av gangen, kan du
ta kontakt med Jussbuss eller UDI for å undersøke om din tillatelse likevel
oppfyller kravet om oppholdstid i Norge.
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Søkte du om oppholdstillatelse fra utlandet, regnes oppholdstiden din fra
det tidspunktet du kom til Norge. Dette gjelder for eksempel hvis du fikk
innvilget familiegjenforening før innreise i Norge.
Hvis du søkte om oppholdstillatelse fra Norge, for eksempel asyl eller
arbeidstillatelse, regnes oppholdstiden fra søknadstidspunktet hvis du fikk innvilget
søknaden din.
Hvis du glemmer å fornye din oppholdstillatelse slik at du får en kort periode
mellom utløp av tidligere oppholdstillatelse og søknad om ny tillatelse, vil som
hovedregel ikke perioden uten oppholdstillatelse regnes med i kravet om 7 års
oppholdstid.
Reiser til utlandet på 2 måneder eller mindre i løpet av ett år trekkes ikke fra
oppholdstiden din. Hvis du i løpet av ett år har vært mer enn 2 måneder i utlandet,
trekkes hele oppholdet fra ved beregningen av oppholdstid i Norge. Vi vil vise
denne utregningen med noen eksempler:
Eksempel 1:
Hvis du har vært 1 måned på ferie i hjemlandet ditt hvert år, får det ikke betydning
for beregningen av botiden din i Norge. Du har da vært utenfor Norge i mindre enn
2
måneder i løpet av ett år.
Eksempel 2:
Hvis du derimot har vært i hjemlandet ditt i 3 måneder i løpet av 1 år, vil ingen av de
3 månedene regnes som botid. Det er fordi du da har vært utenfor Norge i mer enn 2
måneder i løpet av ett år.

4.5.1 Unntak fra kravet om oppholdstid i Norge
For noen personer gjelder det egne regler om oppholdstid i Norge. Hvis du faller inn
under en av gruppene som nevnes under, er det disse reglene som gjelder ved din
søknad om statsborgerskap.


Du kom til Norge før du fylte 18 år
Kom du til Norge før du fylte 18 år, må du ha bodd i Norge i minst 5 år løpet av
de siste 7 årene. Oppholdstillatelsene dine må ha vart i minst ett år av gangen
for å telle med.



Du er gift, registrert partner eller samboer med en norsk statsborger
Hvis du er gift med og bor sammen med en norsk statsborger, må du ha bodd i
Norge minst 3 år i løpet av de siste 10 årene. Oppholdstillatelsene dine må ha
vart i minst ett år av gangen. Disse reglene gjelder bare den tiden din ektefelle
har vært norsk statsborger.
Det er i tillegg et krav om at perioden du har bodd i Norge og den perioden du
har vært gift med en norsk statsborger, til sammen utgjør minst 7 år. Den tiden
du har bodd i Norge og den tiden du har vært gift med en norsk borger kan
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opptjenes samtidig.
Eksempel:
Du har vært gift med en person som har norsk statsborgerskap i 4 år. Du har
bodd sammen med han/henne i Norge i 3 år. Dette legges sammen. Selv om
du bare har bodd i Norge i 3 år, har du spart opp botid på 7 år og du
oppfyller kravet til oppholdstid.


Du er nordisk statsborger
Hvis du allerede er statsborger i et annet nordisk land, må du ha bodd i Norge
de siste 2 årene for å fylle kravet om oppholdstid.



Du er tidligere norsk statsborger
Hvis du tidligere har hatt norsk statsborgerskap, må du ha bodd i Norge de siste
2 årene med oppholdstillatelse som har vart i minst ett år av gangen for å
oppfylle kravet om oppholdstid.



Du er statsløs
Statsløs betyr at du ikke er statsborger av noe land. Som statsløse regnes bare
de som mot sin vilje er blitt statsløse. Personer som har valg å være statsløse
eller på en enkel måte kan bli statsborgere av et annet land, regnes ikke som
statsløse.
Hvis du på søknadstidspunktet har fylt 18 år og er statsløs, må du ha bodd
i Norge de siste 3 årene med oppholdstillatelser som har vart minst ett år
av gangen.

4.6 Du må oppfylle et krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Er du mellom 18 og 67 år, må du ha gjennomført norskopplæring før du søker
om statsborgerskap.
Hvis du er omfattet av plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter
introduksjonsloven, må du ha oppfylt din plikt etter denne loven. Du kan sjekke
hos kommunen din hvor mye du skal gjennomføre og hvor mye du har
gjennomført. Du må dokumentere gjennomført norskopplæring med
deltakerbevis.
Hvis du ikke har plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, må du enten
kunne dokumentere at du har gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring,
eller du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk.
Det er forskjellige måter du kan vise norske myndigheter at du har
tilstrekkelig kunnskaper i norsk:
 bestå språkprøve eller avsluttende prøve i norsk. Disse prøvene kan du få
mer informasjon om på et voksenopplæringssenter eller på Folkeuniversitet.
 ha gjennomført opplæring i norsk i grunnskolen eller videregående skole. Du
må ha fått karakter i faget.
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ha gjennomført 30 studiepoeng i norsk ved høyskole eller universitet i
Norge, eller oppfylt inntakskrav for studier på norsk for universitet eller
høyskole i Norge.

Dersom du er mellom 18 og 67 år, er det i tillegg et krav at du behersker et minimum av
norsk muntlig og har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk. Du kan kontakte
kommunen der du bor eller IMDI, dersom du lurer på hva slags prøve du må ta, og hvor
og når du kan ta den.
4.7 Regler for deg som er tidligere straffet
Har du fått eller får du bot, forelegg eller fengselsstraff gjelder det egne regler om når
du kan få norsk statsborgerskap. Som hovedregel må du da vente en stund etter at du
begikk det straffbare forholdet før du kan få norsk statsborgerskap. Hvor lenge du må
vente avhenger av hva du er straffet for. Disse reglene er detaljerte. Du kan kontakte
Jussbuss hvis du vil vite mer om hvordan disse reglene får betydning for din søknad om
statsborgerskap.
Er du under etterforskning eller siktelse, vil søknaden din om statsborgerskap ikke bli
behandlet før disse sakene er avsluttet.
4.8 Du må løse deg fra andre statsborgerskap
I Norge skal personer foreløpig bare ha ett statsborgerskap. Dette betyr at du må si
fra deg ditt tidligere statsborgerskap når du får innvilget norske statsborgerskap.
Når du har fått innvilget norsk statsborgerskap får du som hovedregel ett år til å si fra
deg andre statsborgerskap. Det er lurt å vente med dette til du har fått innvilget
søknaden om norsk statsborgerskap. Da unngår du en situasjon der du plutselig ikke
har noen statsborgerskap, hvis du får avslag på søknaden.
Hvis du ikke løser deg fra ditt tidligere statsborgerskap innen ett år, blir ditt
norske statsborgerskap trukket tilbake. Da må du søke en gang til.
Det kan gjøres unntak fra regelen om at du må løse deg fra andre statsborgerskap.
Dette gjelder for eksempel hvis det er umulig for deg å bli løst fra ditt tidligere
statsborgerskap på grunn av ditt tidligere hjemlands regler.
Hvis du ikke klarer å løse deg fra ditt tidligere statsborgerskap, kan du ta kontakt med
UDI eller Jussbuss.
Informasjon om når dobbelt statsborgerskap blir lov i Norge kan du finne på UDIs
nettsider: https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/.

5.

Egne regler for statsborgerskap til barn
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Barn under 18 år med foreldre som har fått norsk statsborgerskap, må bare
oppfylle vilkårene i punkt 4.1, 4.3, 4.7 og 4.8.

6.

Andre måter å få norsk statsborgerskap på

6.1 Innledning
Noen kan få statsborgerskap på andre måter. Hvis du passer inn i noen av
gruppene under, trenger du ikke tenke på noen av vilkårene som er nevnt under
punkt 4.1-4.8.
6.2 Statsborgerskap ved fødsel
Hvis en av foreldrene er norsk statsborger, blir barnet automatisk norsk statsborger
ved fødselen. Dette gjelder uansett om barnet er født i Norge eller i utlandet, og
uansett om foreldrene er gift eller ikke.
Du trenger ikke melde fra til norske myndigheter for å sikre at barnet blir registrert
som norsk statsborger. Hvis du ønsker at barnet skal få norsk pass, må du søke om det
hos politiet, eventuelt ved norsk utenriksstasjon hvis du bor i utlandet.
6.3 Statsborgerskap ved adopsjon
Barn som adopteres av en norsk borger blir norsk statsborger ved adopsjonen
hvis barnet er under 18 år på adopsjonstidspunktet.

7.

Søknad

Når du søker om norsk statsborgerskap, må du huske å fornye oppholdstillatelsen
din mens du venter på svar på søknaden. Dette gjelder ikke for deg med permanent
oppholdstillatelse.
Du må levere søknad om statsborgerskap hos politiet der du bor. Politiet skal hjelpe
deg med søknaden din, og har en plikt til å svare på spørsmål. Politiet skal se på saken
din først. Når politiet er ferdig med dette, sender de søknaden din til
Utlendingsdirektoratet (UDI) for avgjørelse.
Det koster 3700 kroner å søke om norsk statsborgerskap per januar 2019. For barn
under 18 år er det gratis å søke om norsk statsborgerskap.
Det finnes en liste på UDI sine nettsider over hvilke dokumenter som må legges
ved søknaden om norsk statsborgerskap.
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7.1 Saksbehandlingstid
Saksbehandlingstid på søknad om norsk statsborgerskap varierer ut fra hvilket land
du kommer fra, men den er normalt rundt 12 måneder etter at søknad og nødvendig
dokumentasjon er levert. Du bidrar til at søknaden din blir behandlet så raskt som
mulig når du sørger for at søknaden din er riktig utfylt, legger ved alle nødvendig
dokumenter og gir norske myndigheter riktig informasjon om hvordan de kan ta
kontakt med deg.
Når din søknad, med all nødvendig dokumentasjon er levert, så kan dessverre ikke
Jussbuss gjøre noe for at saksbehandlingstiden hos Politiet og UDI blir kortere.

8.

Hva kan du gjøre hvis du ikke får norsk statsborgerskap

8.1 Innledning
Skjemaet på neste side viser kort hva som skjer ved søknad om statsborgerskap. Hvis
du får avslag på søknaden din kan UDI se på saken din på nytt. UDI ser bare på saken
hvis du leverer en klage innen klagefristen.
UDI vil enten godta søknaden din, eller sende den videre til UNE for klagebehandling.
Hvis UDI sender saken videre til UNE vil du få beskjed om dette. Når saken kommer til
UNE vil UNE behandle saken din på nytt. UNE vil enten avslå søknaden din eller
innvilge den.
Hvis UNE avslår søknaden din har du ikke flere alminnelige klagemuligheter. Er du
likevel uenig i avslaget er det mulig å klage inn et avslag fra UNE til
Sivilombudsmannen. Det er også mulig å ta et avslag fra UNE til domstolene. Hvis du
ønsker mer informasjon om disse muligheten kan du ta kontakt med Jussbuss for
veiledning.
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8.2 Hva som skjer i en sak om statsborgerskap
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8.3 Hva er en klage?
En klage er et brev der du gir beskjed til UDI om at du ikke er enig i at de har gitt deg
avslag på din søknad. En klage til UDI er gratis. Du må levere klagen innen klagefristen
(se pkt. 8.3) og du må levere klagen skriftlig (se pkt. 8.4) for at UDI skal se på saken på
nytt.
Når du klager, må du forklare UDI hvorfor du mener at det første avslaget var feil. Du
må ha nye opplysninger eller dokumenter i saken din. Hvis ikke vil klagen din
sannsynligvis bli avslått.
8.4 Hva er fristen for å klage?
Fristen for å klage i en statsborgerskapssak er tre uker fra du, eller den personen
som representerer deg (for eksempel advokaten din), fikk avslaget fra UDI.
Hvis du trenger lengre tid enn tre uker for å skaffe ny dokumentasjon som du vil
sende med klagen, må du likevel sende inn klagen innen tre uker fra du fikk avslaget.
Du må da skrive i klagen at du ønsker å sende inn mer informasjon til UDI. Du vil da få
litt lenger tid, cirka 2 uker til å sende inn resten av dokumentasjonen.
Du kan ta kontakt med Jussbuss hvis du har spørsmål om klagefrist.
8.5 Hvordan skal du klage?
Du må klage skriftlig. Det betyr at du må sende et signert brev til UDI, politiet eller
utenriksstasjonen der du skriver at du klager på avslaget om statsborgerskap (se pkt.
8.6 for hvordan en klage kan se ut) Brevet må være på norsk eller engelsk. Du må
skrive under på brevet og du må forklare UDI hvorfor du mener at avslaget du har fått
er feil. Hva som er feil kan du finne ut av ved å lese avslaget du har fått og holde det
opp mot de kravene vi har skrevet om at du må oppfylle i denne brosjyren.
Du kan sende klagen din i posten eller skanne det og sende det som vedlegg til e-post
til UDI. Når UDI har mottatt klagen din, får du beskjed. Hvis du har ny informasjon må
du sende det sammen med klagen. Det er gratis å klage.
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8.6 Klagemal
Ditt lokale politikontor/UDI/ utenriksstasjon
Deres adresse
Deres postnummer
Ditt navn
Din adresse
Referansenummer (DUF-nummer): 1234 56 789

KLAGE PÅ AVSLAG OM STATSBORGERSKAP –
ETTERNAVN- FØDSELSDATO

BORGER AV HJEMLAND - FORNAVN-

Viser til avslag på statsborgerskap fattet av UDI dato. Klagefristen ble satt til dato. Klagen er
derfor fremmet i tide.
Jeg vil gjerne komme med opplysninger som viser at jeg oppfylte vilkårene for å få
statsborgerskap på søknadstidspunktet. Så må du forklare UDI hvorfor du mener avslaget er feil.
For eksempel at du har gjennomført kravet til norskopplæring og at du legger ved dokumentasjon
på dette som vedlegg.
Med vennlig hilsen,
(underskrift) Fornavn etternavn
Vedlegg 1: Tittel
Vedlegg 2: Tittel

Du må fylle ut det som er merket med kursiv selv.
Alle vedlegg merkes med vedleggsnummer, navn og DUF-nummer. Ta kontakt med Jussbuss
hvis du ønsker mer informasjon.

9.

Tap av statsborgerskap

Selv om du har fått norsk statsborgerskap, har norske myndigheter i noen tilfeller
mulighet til å ta fra deg det norske statsborgerskapet igjen. For eksempel hvis du får
deg et annet statsborgerskap i tillegg til ditt norske, eller hvis du fikk norsk
statsborgerskap ved fødselen og ikke har bodd i Norge før du fyller 22 år.
Norske myndigheter kan også ta tilbake det norske statsborgerskapet ditt hvis du
i søknadsprosessen har gitt uriktige opplysninger eller med vilje holdt tilbake
viktig informasjon, og dette har hatt stor betydning for at søknaden din ble
innvilget.
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Hvis norske myndigheter tar fra deg ditt norske statsborgerskap uten at du ønsker det,
kan du ta kontakt med Jussbuss, så kan vi se på saken din. Du vil i noen tilfeller også ha
krav på fri rettshjelp. Kontaktinformasjon for fri rettshjelp står nedenfor.
Hvis du ikke oppfyller vilkårene for statsborgerskap, finnes det andre muligheter for å
få reisedokumenter fra norske myndigheter. Du kan søke om å få andre reisedokumenter
hvis du vil på ferie for eksempel. Hvis du har spørsmål om dette kan du ta kontakt med
UDI eller Jussbuss.

10.

Organisasjoner som kan gi hjelp

Jussbuss
Kontaktinformasjon og åpningstider står på baksiden av denne brosjyren.
Juridisk rådgivning for kvinner JURK Nettside: www.jurk.no
Tlf: (+47) 22 84 29 50
Besøksadresse: Skippergate 23, 0154 Oslo
Åpningstider for henvendelser på telefon:
Mandag: kl. 12.00 til 15.00
Onsdag: kl. 09.00 til 12.00 og kl. 17.00 til 20.00
Åpningstider for personlig oppmøte:
Mandag: kl. 12.00 til 15.00
Onsdag: kl. 17.00 til 20.00Selvhjelp for innvandrere og flyktninger-

SEIF Nettside: www.seif.no
Tlf: 22 03 48 30
Faks: 22 11 05 13
E-post: seif@seif.no
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig
organisasjon. De informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på
en lang rekke områder som NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelse, familiegjenforening,
økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert vold, osv
Åpningstider: Mandag-torsdag: 09.00-16.00. Fredag: Stengt.
Kontoret for fri rettshjelp
Tlf: 23 48 79 00
Faks: 23 48 79 01
E-post: frirettshjelp@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse: Storgata 19, Oslo
Åpningstider mandag – fredag: 08.00-15.30 for timebestillinger. Timeavtaler kan
du bestille i forkant på telefon, e-post eller ved oppmøte i resepsjonen.
Mandag, tirsdag og onsdag har Kontoret for fri rettshjelp åpent for drop in mellom kl.
16.00-19.00. Hvis du ikke lager en timeavtale i forkant kan du risikere kø.
Andre nyttige kontakter:
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Oslo Politidistrikt
www.politi.no
Tlf: 22 66 90 50
E-post: post.oslo@politiet.no
Åpningstider: Mandag-torsdag: 08.00-16.00. Fredag: 08.00-15.00
Utlendingsdirektoratet – UDI
Nettside: www.udi.no
Tlf: 23 35 16 00
Åpningstid: 08:00-15:45 mandag til fredag.
Det kan ofte være lang ventetid på telefonen hos UDI. Ringer du mellom klokka 9 og 12
vil du etter fem minutter få tilbud om å legge igjen telefonnummeret ditt. Da vil UDI
ringe deg tilbake når du er først i køen. Hvis du har DUF-nummer er det lurt å ha dette
klart når du ringer UDI.
Utlendingsnemnda – UNE
Nettsider: www.une.no
Tlf: 21 08 50 00
Faks: 21 08 50 01
E-post: postmottak@une.no
Sentralbordet er åpent mandag til fredag 09:00-11:00 og 12:00-15:00. Når du ringer
UNE må du har klart DUF-nummeret ditt.
Sivilombudsmannen - SOM
Nettside: www.sivilombudsmannen.no
Tlf: 22 82 85 00. Grønt nummer: 800 800 39
Faks: 22 82 85 11
E-post: postmottak@sivilombudsmannen.no
Sentralbordet er betjent mellom kl. 09.00-15.00.
E-post bør bare brukes til enkle spørsmål og må ikke inneholde sensitive opplysninger
eller informasjon av privat karakter.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi
Nettside: www.imdi.no
Tlf: 24 16 88 00
Sentralbordet er betjent mellom kl 08.00-15.45
Faks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no
IMDi jobber med rett til norskopplæring. Hvis du har spørsmål i forbindelse med
norskopplæringen din kan du ta kontakt med IMDi.
Du kan også ta kontakt med kommunen du er bosatt i. Kommunen har ansvar for å
tilrettelegge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deg som omfattes av
introduksjonsloven
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Jussbuss
Skippergata 23, 0154 Oslo
Saksmottak:
Du kan ta kontakt med oss på telefon eller møte opp personlig i våre
lokaler, innenfor våre saksmottakstider:
Mandag 17:00-20:00 og tirsdag 10:00-15:00
Telefon: 22 84 29 00 – Faks: 22 84 29 01
www.jussbuss.no
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