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Høringsuttalelse til NOU 2011:10  I velferdsstatens venterom, om 

mottakstilbudet for asylsøkere 

 

Det vises til brev fra Justis- og politidepartementet av 4. juli 2011. 

 

Arbeidsdepartementet har følgende merknader til utredningen. 

 

Sosiale tjenester er omtalt flere steder i utredningen. Sosiale tjenester kan være 

tjenester som er regulert i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og 

forvaltes av NAV-kontorene, som økonomisk stønad og kvalifiseringsprogram, og det 

kan være tjenester som er regulert i lov om sosiale tjenester mv., som er foreslått 

regulert i ny kommunal helse- og omsorgslov. 

 

Arbeidsdepartementet er i ferd med å ferdigstille en forskrift til lov om sosiale tjenester 

i arbeids- og velferdsforvaltningen. Forskriften vil videreføre begrensningene i retten til 

individuelle tjenester for personer som er i eller har rett til statlig innkvartering. Dette 

følger av at den aktuelle gruppen skal få sitt livsopphold ivaretatt av staten, og at den 

økonomiske stønaden etter loven er en subsidiær ytelse. 

 

Utvalget foreslår under kapittel 32.2 Lovforslag med kommentarer (side 286) i § 3 at 

asylsøkere gis rett til ”tjenester etter sosialtjenesteloven”. Det fremgår av utredningen 

at det med ”sosialtjenesteloven” menes lov om sosiale tjenester mv., altså de 

omsorgstjenestene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets 

ansvarsområde. Det er etter det vi kan se ikke konflikt mellom utvalgets forslag og 

Arbeidsdepartementets utkast til forskrift. Dette fremgår også av utvalgets forslag til § 8 

(side 288-9), hvor det heter at personer som søker beskyttelse skal motta ytelser til 
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livsopphold i form av kontantytelser. 

 

Arbeidsdepartementet har forelagt saken for Arbeidstilsynet som har følgende 

kommentar:  

 

”Utredningen gjelder mottakstilbudet for asylsøkere. Arbeidstilsynet har ingen 

kommentarer til de generelle synspunktene som fremkommer i utredningen. Vi gir vår 

tilslutning til de konkrete vurderingene knyttet til pkt. 29.1.8 Arbeid og 29.1.9 Utvalgets 

vurdering, som omhandler asylsøkeres adgang til å ta arbeid mens søknaden om asyl er til 

behandling. 

 

Vi er således enig i at arbeidstillatelse i kombinasjon med norskopplæring og 

norskkunnskaper er vesentlige faktorer for å normalisere tilværelsen og motvirke passivitet 

for asylsøkerne.  

 

Arbeidstilsynet er oppmerksom på at asylsøkere i hovedsak vil kunne bli å finne i bransjer 

som kan være utsatt for uheldige og uverdige arbeidsmiljøforhold knyttet for eksempel til 

sosial dumping m.v. Vi er imidlertid godt i gang med tilsynsarbeid rettet mot disse 

bransjene, og antar at de positive sidene ved adgang til å ta arbeid vil overskygge 

eventuelle negative forhold den enkelte kunne bli utsatt for.”  

 

Departementet har for øvrig ingen merknader.  
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