
Å skifte statsborgerskap er en milepæl i livet.  

Det er et valg som fortjener å bli markert.  

Derfor inviteres du som ny, norsk statsborger  

til statsborgerseremoni.

Gratulerer som ny statsborger

Velkommen til seremoni!



«Et veldig positivt tiltak, høytidelig og verdig på alle måter.  
Når man ønsker å bo og bli statsborger i et nytt land, føles det godt at noen 
så tydelig ønsker velkommen.  Seremonien vil vi huske så lenge vi lever.»

Nong Storaker, ny statsborger, og ektemann Trond Storaker

 

«Seremonien var en stor fest  – den merket meg for alltid.  
Nå går jeg med hodet høyt hevet.»

Jonas Niyokindi, ny statsborger

Det er Fylkesmannen, på vegne av staten, som arrangerer seremoni for nye, 

 norske statsborgere. Seremonien skal være en verdig markering, og er først  

og fremst en symbolsk og personlig handling. Den gir deg anledning til offentlig  

å vise din tilknytning til Norge, og gir samtidig lokalsamfunn og storsamfunn 

anledning til å ønske deg velkommen som ny statsborger.

Statsborgerseremonien er for alle over 12 år som har fått innvilget norsk stats-

borgerskap etter 1. september 2006. Er du blant disse, vil du motta et brev fra 

Fylkesmannen med invitasjon til seremoni. 

Uavhengig av hvor du bor i landet, vil seremonien inneholde visse felles 

 elementer. Det holdes taler for deltakerne, du mottar en gavebok om Norge,  

og alle synger første og siste vers av nasjonalsangen «Ja, vi elsker» sammen. 

Er du over 18 år, skal du avlegge et troskapsløfte. Løftet sies i kor og lyder slik: 

«Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge  

og det  norske  samfunnet, og jeg støtter demokratiet  

og menneske rettighetene og vil  respektere landets lover.» 

Troskapsløftet gir ingen andre plikter eller rettigheter enn dem du allerede har  

fått ved statsborgerskapet, men det har en symbolsk betydning.

Er du under 18 år, bestemmer du selv om du vil avlegge troskapsløftet.

For deg som ble norsk statsborger før 1. september 2006, men som likevel 

 ønsker å være med på seremoni: Kontakt Fylkesmannen i ditt hjemfylke  

og be om invitasjon.



«Et veldig positivt tiltak, høytidelig og verdig på alle måter.  
Når man ønsker å bo og bli statsborger i et nytt land,  
føles det godt at noen så tydelig ønsker velkommen.   

Seremonien vil vi huske så lenge vi lever.»

Nong Storaker, ny statsborger, og ektemann Trond Storaker

«Seremonien var en stor fest   
– den merket meg for alltid.  

Nå går jeg med hodet  
høyt hevet.»

Jonas Niyokindi,  
ny statsborger

Fylkesmannen arrangerer seremoniene.  
Mer informasjon: www.fylkesmannen.no

Mer informasjon om statsborgerseremoni finner du på:  
www.imdi.no/statsborgerskap

Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknader om statsborgerskap. 
Informasjon om hvordan du søker finner du her: www.udi.no/statsborgerskap

På Arbeids- og inkluderingsdepartementets nettside finner du informasjon  
om blant annet  statsborgerloven: www.integrering.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo - www.imdi.no - www.inytt.no


