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Vi viser til høringsbrev datert 12.04.11. Fylkesmannen har følgende merknader til forslaget:

2. Bestemmelserom lovensanvendelsepå personerutenbopeli riket

Fylkesmannens erfaring er at NAV-kontorene har store utfordringer med å definere hva
utlendinger har rett på av sosiale tjenester, og at dette i særlig grad dreier seg om EøS-
borgere. Det har derfor vært knyttet store forventninger til at forskriften skulle klargjøre dette.
Slik Fylkesmannen ser det, blir disse forventningene i liten grad innfridd gjennom det
foreliggende forslaget, noe som kan skyldes at kapittelet virker uoversiktlig og lite
systematisk.

Overskriften er i seg selv misvisende, da kapittelet også omfatter personer som har bopel i
riket. I selve forskriften er overskriften "Utenlandske statsborgeres rett til sosiale tjenester",
en overskrift Fylkesmannen mener burde gjelde også i høringsnotatet. En alternativ
oppbygging av notatet og forskriften, kunne være å starte med å klargjøre hvem som har fulle
rettigheter til sosiale tjenester, for så å gå på begrensningene. Det innebærer at en starter med
rettighetene ihht Nordisk konvensjon og slutter med de som ikke har lovlig opphold. Her
burde også presiseres at alle som oppholder seg i landet, har rett på råd og veiledning etter §
17.

Kapittelet inneholder også en del begreper som må avklares eller erstattes for at forskriften
skal kunne bidra til en bedre lovforståelse:

Bopel (§1)--behov for lovendring, slik departementet antyder. Dette bør skje så raskt som
mulig, og i mellomtiden må begrepet avklares i rundskriv.

Dra omsorgfor seg selv (§1)- Vi mener dette begrepet er knyttet til tjenester etter Lov om
sosiale tjenester § 4-3, og derfor uheldig å bruke her. Vi vil, i likhet med Fylkesmannen i
Troms, foreslå følgende formulering:

"Hvis ersonen tren er helt n dvendi h'el i en n dssituas'on
har vedkommende rett til konomisk st nad o h'el til å finne
midlertidi botilbud."
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Uvanlig bruk av velferdsordninger(pkt 2.3)- Begrepet er brukt for å konkretisere hva som
menes med at EØS-borgere må kunne forsørge seg selv og ikke være avhengige av
økonomiske ytelser fra det landet de oppholder seg i. Slik fylkesmannen ser det, bidrar ikke
dette begrepet til å tydeliggjøre EØS —borgeresrettigheter. Utgangspunktet må være at EØS-
borgere i utgangspunktet ikke har rett på sosialhjelp, med mindre det er tale om behov for
hjelp for en kortere periode og det vil være åpenbart urimelig å avslå hjelp.

Departementet ber i forslaget om høringsinstansenes syn på om forslaget knyttet til personer
under frihetsberøvelse i § 4 andre ledd ivaretar denne gruppen. Fylkesmannen mener at den
ikke gjør det, da nødssituasjonen i disse tilfellene kan være av lang varighet. Vår erfaring er at
personer i en nødssituasjon som mottar økonomisk sosialhjelp, får et betydelig lavere beløp
enn statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. Det vil derfor være svært uheldig om
en nødssituasjon kan defineres å vare over flere måneder.

I tillegg til våre merknader om kapittelets oppbygging og behov for begrepsavklaringer, har vi
følgende forslag til endringer i forskriften:

§ 2, nytt andre ledd:

Hvis en erson med innvil et o hold i riket å e et initiativ fl ter fra statli
innkvarterin til en kommune kan kommunen vise vedkommende tilbake til det
statli e tilbudet med mindre dette er å enbart urimeli . Personens h'el ebehov må
ivaretas av tilfl ttin skommunen inntil det er raktisk muli å vise vedkommende
tilbake.


Forslaget vil bidra til å sikre en persons hjelpebehov i de tilfeller'det ikke er praktisk mulig å
vise vedkommende til statlig innkvartering med en gang, og også definere at det er
kommunen som har plikt til å ivareta dette behovet.

Fylkesmannen støtter departementets forslag om å fjerne vilkåret «stående tilbud» i
bosettingskommunen, og begrunnelsen for dette.

§ 5, nytt andre ledd:

Dersom dokumentas'on å lovli o hold er eldre enn et år o /eller det er runn til å
tro at vilkårene for o hold er bortfalt kan kommunen kreve at s ker foreviser n
dokumentasjon.


Fylkesmannen har mottatt mange henvendelser fra kommuner om personer som søker
sosialhjelp og som har fått oppholdstillatelse på visse vilkår, og hvor det er åpenbart at
vilkårene ikke lenger er til stede. Det virker urimelig at kommunen skal utbetale økonomisk
sosialhjelp til personer som ikke lenger har lovlig opphold i landet. Taushetsplikten er til
hinder for at kommunen kan kontakte utlendingsmyndighetene, men kommunen bør kunne
kreve at søker fremskaffer ny dokumentasjon. Det understrekes at det ikke er kommunen,
men utlendingsmyndighetene som kan vurdere om vilkårene for opphold fortsatt er til stede.
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2. Kvalifiseringsprogram

SlikFylkesmannenhar forståttlovgiversintensjonmedkvalifiseringsprogrammet,har en hatt
et ønskeom å gi et individuelttilrettelagtprogramtil "en personkrets med stor avstand til
arbeidsmarkedet". Fylkesmannenvil vise til Ot.prp.nr.70,hvordet blant annetheterom
målgruppa:
"Kvalifiseringsprogrammet er ment for personer som vurderes å ha en mulighet for å komme
i arbeid gjennom åfå tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging, også i tilfeller der
veien fram kan være relativt lang og usikker."

"Alle vil ikke nå målet om å komme i arbeid, men deltakelse i programmet vil likevel kunne
bidra til bedre livskvalitet og bedre funksjonsevne."

Signalene,bådefra Arbeidsdepartementetog fra Arbeids-og velferdsdirektoratet,har værtat
programmetskalværeraust,terskelenfor å kommeinn skalværelav, og mulighetenefor å
skreddersyprogramtilpassetdenenkeltenærmestubegrensede.Denuttaltemålsettingenvar
arbeid og aktivitet. Detteer signalerFylkesmannenhar braktvideretil kommunerog NAV-
kontor.

Vi menerat det foreliggendeforslagetinnebæreren innstrammingav romsligheten,
en skjerpingav arbeidsrettingeni programmetog en spissingav målgruppa.Dettekommertil
uttrykkpå fleremåter,blantannetved å forelåen begrensningav tid i programtil maksimalt
2,5 år, ved å understrekeat deltakelsei programer en engangsforeteelsedersomen har "brukt
opp tida si" på to år og ved å forøslåå avslutteprogramfør tidendersomen ikkefinnerdet
hensiktsmessigat deltakerensøkerarbeid.Detteer en dreiningav ordningensomvi menerer
i stridmedbådede erfaringenesomer gjorti NAV-kontoreneog intensjonenehos lovgiver.

Målgruppenfor programmettilsierat det knyttersegnoeusikkerhettil om målsettingenom
arbeidvil kunneoppnåsfor deltakernenår vedtaketom programfattes.Erfaringeneså langt
viserat en betydeligdel av deltakernesomfullførerprogramgår overi arbeidsrettet
utdanningog ordinærearbeidsmarkedstiltak.Fordissedeltakernehar det værtnyttigå fullføre
program,selvom det ikkehar værtaktueltmedarbeidssøkingmot sluttenavprogrammet.
Fylkesmannenstøtterarbeids-og velferdsdirektoratetssynspunkterpå detteområdet,og
menerat arbeidskvalifiserendetiltaksomarbeidsrettetutdanningog ordinære
arbeidsmarkedstiltakkan væreaktuellehvis arbeidssøkingenikkeførerfram,utenat
programmetstanses.Forslagetom nytt andreleddi § 7, støttesogså:

"Arbeidss kin skalinn å fra det tids unktdet vurderessomhensiktsmessi
Hvisarbeidss kin ikke f rer frem kan det værehensiktsmessi å tilrettele e for
over an til andrearbeidskvalifiserendetiltak."

LikedanmenerFylkesmannenat det ut fra målgruppasbehovog forutsetningerer uheldigå
begrenseannengangsforlengelsetil maksimaltseksmåneder.Fylkesmannenvil derfor
foreslåat setningen"Andre gangs forlengelse gis for inntil seks måneder" i § 8, fjerdeledd
strykes.
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Når det gjelderreinntaki program,støtterFylkesmannendepartementetsforslagom
begrensningav reinntaktil én gangi samme program. Medutgangspunkti målgruppafor
programmet,menerFylkesmannenat det bør væremuligå få innvilgetkvalifiseringsprogram
fleregangeri livet,såfremten fyllervilkårenefor deltakelsei program.Skilletmellom
reinntaki sammeprogramog deltakelsei kvalifiseringsprogramfleregangermåkomme
tydeligframi forskriftsteksten.
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