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Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen

Vi viser til høringsforslag fra Arbeidsdepartementet om forskrift til lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har følgende merknader:

Merknader til ka ittel 1 i forsla til forskrift:
Forslaget til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
omhandler blant annet rettigheter for personer uten lovlig opphold i riket. I
høringsnotatet drøftes motstridende hensyn som må avveies, og forslaget til forskrift
innebærer at personer uten lovlig opphold har rett til hjelp i nødssituasjoner. BLD
ønsker at forskriften i tillegg understreker et ansvar for at barn av personer som ikke
har lovlig opphold ivaretas. Dette er et tema som ikke omtales spesielt i høringsnotatet.
Det bør presiseres at hensynet til barnas beste må tillegges vekt i slike saker. Dette er
også i samsvar med formålsbeskrivelsen i loven, der ansvaret overfor utsatte barn og
unge er nevnt eksplisitt.

BLD foreslår at teksten i 2. ledd i § 4, Personer som ikke har lovlig opphold i riket, 2.
ledd endres til:
Kan personenikke dra omsorgfor segselv og/elleregnebarn, oghar vedkommendeikke et
statlig tilbudom innkvartering,har søkereni en nødssituasjonrett til økonomiskstønad og
hjelp til åfinne midlertidigbotilbudi henholdtil loven.

Tilsvarende endring bør også vurderes under § 1, om personer som ikke har bopel i
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riket.

Merknad til ka ittel 3 i forsla til forskrift:
Plassering i fosterhjem er det klart mest benyttede plasseringsalternativet etter en
omsorgsovertakelse etter barnevernloven. For å lette rekrutteringen av fosterhjem og
legge forholdene til rette for gode plasseringer, og dermed ivareta barnets beste, er det
viktig å skape gode rammebetingelser for fosterforeldre. Det er i den sammenheng
ønskelig at fosterforeldre i størst mulig grad gis de samme rettighetene som andre
foreldre. I forslag til § 9, barnetillegg, sies det at fosterbarn skal regnes som egne barn
ved tildeling av barnetillegg til programdeltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det stilles
imidlertid krav om programdeltakeren skal ha forsørget fosterbarnet de siste to årene
før krav om barnetillegg blir satt fram. Kravet kan avvikes dersom fosterhjems-
plasseringen har en varig karakter. Høringsnotatet sier ikke noe om hva som er
begrunnelsen for dette kravet om to års varighet av plasseringen, og vi stiller spørsmål
ved nødvendigheten av et slikt krav.

I bestemmelsene som berører programdeltakers rettigheter ved barn eller
barnepassers sykdom, jf. §§ 15, 16 og 17, er ikke fosterforeldre nevnt overhodet. Etter
BLDs syn kunne det vært ønskelig med en egen bestemmelse som gir fosterforeldre
samme rettigheter etter forskriften som biologiske foreldre. Dersom en slik
bestemmelse ikke innføres, bør fosterforeldre sidestilles i hver bestemmelse som
berører rettigheter knyttet til barn.

Med hilsen
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