
Statsborgersermoni 
 

Kuppelhallen 20. november 2021 

Bent Høie, statsforvalter 

 

Kjære alle sammen! 

 

Det er en stor glede å stå her, på vegne av den norske stat, og vite at 314 av dere 

i dag vil markere statsborgerskapet deres sammen med familie venner og andre 

gjester.  

Takk til Ingfrid Straumstøyl Råheim og Kristian Lie Bjelland for nydelig sang og 

musikk! Vi er så heldige at vi får høre mer til dere gjennom programmet.  

Dere som er nye statsborgere bor i dag i 18 av 23 kommuner i Rogaland. Dere 

har opprinnelse fra 103 ulike land i verden. 

Avlegging av løfte og deltaking i seremonien er frivillig, dere har alle fått 

statsborgerskapet deres. Denne seremonien har en symbolsk og personlig verdi.  

Den er ment å være en påminning om at det å få et nytt statsborgerskap er en 

dyptgripende handling som fortjener en markering. For deg, for din familie, men 

også for den norske stat som får en ny borger.  

Troskapsløfte understreker et gjensidig forhold mellom borgeren og den norske 

staten.  

Vi vil at dere skal være trygge i Norge. Det er statens fremste plikt. Beskytte sine 

borgere.  



Noen av dere har ikke bare fått ett nytt statsborgerskap, dere har også gitt avkall 

på deres forrige. Det griper direkte inn i identitet og tilhørighet. Noe mange av 

dere har tenkt nøye gjennom. 

Norsk statsborgerskap innebærer at du slutter deg til de grunnleggende 

verdiene det norske samfunnet bygger på.  

Jeg vil understreke at det å bli norsk statsborger ikke innebærer at du må kutte 

ut båndene til det landet du kommer fra eller til den historien og kulturen du 

bærer med deg.  

Du kan tvert imot berike ditt nye hjemland med at vår fremtidige kultur og 

tradisjoner blir mer mangfoldig og utvikler seg. Slik den alltid har gjort og som 

gjør oss til det landet vi kjenner i dag. 

Vi forventer at du som ny statsborger tar del i samfunnet, og du i samsvar med 

troskapsløfte støtter innholdet i menneskerettighetene og følger norsk lov. 

Til gjengjeld plikter den norske staten å respektere det vernet 

menneskerettighetene gir deg, når det gjelder kjønn, seksuell legning og den 

enkeltes rett til å utøve sin tro og livssyn. 

Mange av dere har ventet lenge på denne seremonien, som har vært utsatt på 

grunn av pandemien. Pandemien er ikke over ennå, og smitteverntiltakene gjør 

at ikke alt er slik vi gjerne skulle hatt det. Det blir matpakke, istedenfor 

matservering etterpå. Men noen mener jo at matpakke er det norskeste som 

finnes! 

Dere er ikke bare statsborgere, men også borgere i din kommune. Dere bor i 18 

forskjellige kommuner i Rogaland. Representanter for ledelsen av de fleste av 

disse kommunene er her i dag. Jeg vil presentere dem for dere: 

 



Ordfører i Stavanger: Kari Nessa Nordtun 

Ordfører i Sandnes: Stanley Wirak 

Varaordfører i Strand: Bjørn Arild Veland 

Ordfører i Randaberg: Jarle Bø 

Ordfører i Hjelmeland: Bjørn Laugaland 

Ordfører i Karmøy: Jarle Nilsen 

Ordfører i Hå: Jonas Skrettingland 

Ordfører i Bokn: Osmund Vågå 

Varaordfører i Gjesdal: Unni Birkeland 

Ordfører i Sauda: Asbjørn Birkeland 

Ordfører i Vindafjord: Ole Johan Vierdal 

Ordfører i Eigersund: Odd Stangeland 

Ordfører i Sola: Tom Henning Slethei 

Ordfører i Tysvær: Sigmund Lier 

Ordfører i Suldal: Gerd Helen Bø 

Ordfører i Klepp: Sigmund Rolfsen 

 

Vi har også med oss noen æresgjester: 

 

Stortingsrepresentant, tidligere statsråd og leder av Kristelig Folkeparti Olaug 

Bollestad som er dagens hovedtaler. 

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg, som skal holde en hilsningstale. 



Politimesteren i Sør- Vest politidistrikt Hans Vik. 

Leder av Stavanger innvandrerråd Jaroslaw Sobon som også skal ha 

hilsningstale.  

Utredningsleder Marita Kristiansen, fra IMDI. 

 

Fra Statsforvalteren har jeg med meg her på scenen: 

Assisterende statsforvalter Lone M Solheim 

Avdelingsdirektør for samfunnsavdelingen Monica Nessa 


