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Saksutredning: 

 

Arbeidsdepartementet har 12.4.11 sendt på høring forslag til forskrift til lov 18.12.2009 nr 

131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.  

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft 1. januar 2010. 

Loven er i hovedsak en videreføring av kapittel 5 og 5A, samt enkeltbestemmelser i lov om 

sosiale tjenester mv.  

 

Inntil videre gjelder forskrift til lov om sosiale tjenester mv med hjemmel i begge 

sosialtjenestelovene. Forskriften mangler imidlertid bestemmelser om kvalifiseringsprogram, 

og inneholder en rekke bestemmelser som er uten relevans for lov om sosiale tjenester i 

arbeids- og velferdsforvaltningen.  

 

I forskriften foreslås regulering av retten til tjenester for personer som ikke har bopel i Norge, 

kvalifiseringsprogrammets innhold og varighet, barnetillegg og rett til ferier mv for personer 

i kvalifiseringsprogram, samt enkelte overgangsbestemmelser.  

 



Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en videreføring av deler av 

sosialtjenesteloven fra 1991. På samme måte er de deler av forslag til forskrift som gjelder 

utenlandske borgere en oppdatert videreføring av gjeldende forskrift. Utkastet er tilpasset 

endringer i migrasjonsmønsteret de siste årene, samt Norges forpliktelser etter EØS-avtalen 

og nordiske konvensjoner.  

 

Lovens bestemmelser om kvalifiseringsprogram er overordnet, og overlater presiseringer og 

detaljer til forskriften. I forarbeidene til loven er det gitt retningslinjer for deler av 

forskriftsreguleringen.  

 

Forslaget til forskrift pålegger ikke kommunene nye plikter, men enkelte forslag vil kunne 

innebære endringer i kommunes rutiner. 

 

Høringsfristen var 31.08.11. P.g.a. ferien har det ikke vært mulig å fremme saken om 

høringsuttalelse til politisk behandling før høringsfristen gikk ut.  

 

Rådmannen har avgitt en administrativ høringsuttalelse som vedlegges. Evt. endringen som 

måtte ble vedtatt av komiteen vil bli ettersendt. 

 

 

 


