
Tredobling av søknader om norsk statsborgerskap 
Den kraftige økningen i antall søknader om statsborgerskap, koblet med pandemien, 
har ført til økt ventetid. 
Vi er klar over at mange har forventninger om raskt å kunne bli fullverdig norsk borger. 
Enkelte har kanskje også et ønske om å kunne stemme ved høstens stortingsvalg og må av 
den grunn ha rask avklaring på søknaden. Dessverre er virkeligheten slik at mange må vente 
mye lenger enn vi skulle ønske. Dette er en utfordring og bekymring som 
Utlendingsdirektoratet og politiet deler. 
I 2020 kom muligheten til å skaffe seg norsk statsborgerskap uten å gi fra seg sitt 
opprinnelige. Da kom det inn 55 000 søknader. Dette har satt behandlingskapasiteten på 
prøve. 
 
Må møte opp 
For å sikre at søkeren er den hun/han utgir seg for å være, må alle møte opp hos politiet. På 
grunn av smittevernsrestriksjoner har det ikke vært mulig å tilby oppmøtetid for alle søkerne. 
Det er fortsatt rundt 30 000 av de som har søkt elektronisk, som ennå ikke har fått tildelt 
oppmøtetid. 
Dette er selvsagt sterkt beklagelig, men gitt at smittesituasjonen er under kontroll, legges det 
nå ut nye timeavtaler. Flere politidistrikt styrker også bemanningen for å øke kapasiteten. 
 
Automatisert behandling 
Parallelt har UDI styrket sin kapasitet med flere saksbehandlere til å behandle disse sakene. 
I tillegg er det på plass en teknisk løsning for å kunne automatisere, helt eller delvis, en viss 
andel av sakene. Det antas at automatiseringsgraden kan økes gradvis i tiden fremover. 
Likevel vil flertallet av sakene fortsatt måtte behandles manuelt. Det betyr at noen saker blir 
behandlet veldig raskt etter at de kommer til UDI, mens andre kan ta vesentlig lengre tid.   
Vi har tro på at det nære samarbeidet mellom politiet og UDI i disse sakene, styrking av 
kapasiteten i begge etater, og de mulighetene som ligger i automatiseringen, vil bidra til 
raskere behandling av søknadene om statsborgerskap fremover. 
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