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HØRING - UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM SOSIALE TJENESTER TIL
PERSONER UTEN FAST BOPEL I NORGE

Vedtak:

Det avgis følgende høringsuttalelse fra Drammen kommune:

" Drammen kommune tilråder atforskrift om sosiale tjenester tilpersoner utenfast bopel i
Norge opprettholdes. Kommunen gir derfor ikke sin tilslutning til noen av de alternative
endringsforslagene.

Dagens forskrift ble vedtatt i desember 2011. Endringsforslaget er basertpå at det i 1 konkret
sak ble stilt ble gjort en henvendelse til departementet på grunn av uklarhet om rett til
nødhjelp. Drammen kommune mener at:

- Forskrifien har virket ifor kort tid til at det er grunnlag for å gjøre endringer
- Drammen kommune mener at endring basertpå en konkret henvendelse ikke er

hensiktsmessig"

Behandling:
Vegard Eliassen Stillerud, AP, fremmet følgende forslag:

Drammen kommune anbefaler en presisering av forskrift om sosiale tjenester til personer uten
fast bopel i Norge. Det at man i perioden etter at den gjeldende forskriften ble vedtatt i 2011,
gjennom én konkret sak og flere andre henvendelser, har erfart at teksten i den gjeldende
forskriften er uklar, hva gjelder regelverket rundt retten til nødhjelp for personer uten fast
bopel i Norge, vitner om at behovet for en presisering av regelverket er reelt.
Drammen kommune ser videre positivt på at en slik presisering av regelverket kan bidra til å
lette trykket på de lokale NAV-kontorene i landets største kommuner.

Drammen kommune tilråder en presisering av forskriften, etter høringssakens "alternativ 2".

Lavrans Kierulf, FrP fremmet følgende forslag:
Drammen kommune støtter forslaget fra departementet som skissert i saken. Videre anbefaler
vi endringen formulert som alternativ 1.
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Sak 123/13

Votering:

Forslag fra FrP fikk 4 stemmer og falt.

Deretter ble det votert over forslag fra AP og bystyrekomiteens innstillingen. Forslag fra AP
fikk 19 stemmer og falt.

Innstillingen ble vedtatt.
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