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

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til departementets høringsbrev av
12.04.2011. NHO har følgende merknader til utkastet:

NHO støtter departementets vurdering om at det er behov for retningslinjer, og
eventuelt lovendringer, i tolkningen av kriterier for når en person har "bopel" i
Norge. Gitt at dette er det avgjørende for rett til sosiale tjenester er det viktig at det
etableres enhetlige tolkninger av dette spørsmålet.

Det er behov for ytterligere presisering av vilkårene for lovlig opphold for E0S-
borgere. Registreringsbeviset, utstedt til EØS-borgere som ønsker å oppholde seg
lengre enn tre måneder, dokumenterer rett til opphold på ubestemt tid. Vilkåret for
innvilgelse er at vedkommende er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, skal yte
tjenester eller råde over tilstrekkelige midler. På side 4 i høringsnotatet skriver
departementet at "Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende fra EØS-området
opprettholder sin status en periode dersom de har blitt midlètidig arbeidsuføre eller
ufrivillig arbeidsløse." Etter NHOs syn er det behov for en p esisering av hvor lenge
"en periode" kan være.

Det kan stilles spørsmål ved om det føres tilstrekklig kontroll rundt gyldigheten til
utstedte registreringsbevis, spesielt gitt dagens regelverk og praksis om at bevisene
utstedes på ubestemt tid men kun på visse vilkår på søknadstidspunktet (blant annet
arbeidsdeltakelse). Som departementet skriver så er det en forutsetning for opphold i
EØS-området at vedkommende ikke blir en urimelig byrde for offentlige velferds-
ordninger i oppholdslandet. NHO mener det bør føres en form for kontroll med om
de materielle vilkårene er tilstede for innehavere av registreringsbevis.
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