
Fra: Hvidsten, Wenche [mailto:Wenche.Hvidsten@nav.no]  

Sendt: 31. august 2011 17:57 

Til: Postmottak AD 

Emne: Hi.øringsuttalelse 

 
Hei. 
Her følger vår uttalelse i forbindelse med "Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen": 
  

Kapittel 1. Utenlandske statsborgeres rett til sosiale tjenester 

  

§ 1 

Vi ønsker en klarere definisjon av begrepet ”bopel” siden dette kan forstås på flere måter. Det 

ville være bedre om dette gikk mer på oppholdets art, evt. ”tilknytning til riket”. 

  

Perioden hjelpen gis for bør være tidfestet. ”Bistand fra hjemlandet” er et vagt begrep og dette 

bør fjernes. Hva menes med en nødssituasjon? 

  

§ 2 

”Asylsøkere skal ha tilbud om statlig innkvartering og har ikke krav på individuelle tjenester etter 

lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen”. 

  

§3 

Hvis flytting ikke er avtalt, kan tilflyttingskommunen vise søker tilbake til bosettingskommunen. 

  

§ 4 

Bør endres til” Personer med avslag skal ha et statlig tilbud”. 

  

I tillegg til disse punktene ønsker vi også forskrifter til § 29 

  

* Vi mener at avklaring til utdanning eller trygd også er et resultat. 

  

* Dersom utfallet av KVP kun skal måle arbeid som et ”godkjent” utfall, så henger dette ikke 

sammen med målgruppen man er satt til å arbeide med. 

  

* Det er viktig at både større grad av sosial inkludering, samt avklaring og overgang til 

trygdeytelser blir ”tillatt” i KVP. 

  

* Utredningen (egenaktivitet, trening, medisinske utredninger etc.) – også for å få folk i arbeid – 

burde være en del av programmet og ikke bare være noe man setter av tid til. 

  

* Krav om felles språk i NAV slik at begreper ikke brukes om hverandre og med forskjellig 

betydning i ulike sammenhenger. 

  

* De grep som er foreslått ser ut til å ekskludere de som KVP var ment for. Man må huske på at 

dette er personer som har ”vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og er i spesielt behov av tett 

og koordinert innsats og oppfølging. 

  



  

* Bestemmelser om barnetillegg til kvalifiseringsstønad: Barnetillegg i nav må samkjøres både 

vedrørende sum og antall dager det er beregnet barnetillegg for. 

  

  

  

  

Mvh 

Wenche Hvidsten 

NAV TRØGSTAD  

Dir. tlf.nr.  69 01 02 17 

www.nav.no 
  
  

www.nav.no

