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Uttalelse til "Forslag om at §4 andre ledd i forskrift om sosiale 
tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller 
oppheves" 
 
 
Fylkesmannen i Finnmark viser til e-post av 23. juli 2013, der vi ble invitert til å gi innspill til 
høringsnotatet ”Forslag om at §4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten 
fast bopel i Norge presiseres eller oppheves.”  

 
Vi har ikke hatt klager fra personer som § 4 omfatter etter at regelen om 
nødrettsbetraktninger ble forskriftsfestet 1. januar 2012, men vi har hatt flere henvendelser 
fra NAV kontorene om hvordan de skal tolke nåværende regelverk. Det etterlyses en klarere 
presisering på området. 
 
Vi slutter oss til alternativ 2 som mest fornuftig å anvende i denne sammenhengen. Da det 
kan forekomme nødsituasjoner for denne gruppen borgere, kan det være avklarende med en 
presisering i lovverket, eventuelt også i rundskriv. Vi anser denne presiseringen som 
sammenfallende med vår tolkning av gjeldende regelverk på området pr. i dag. Borgere uten 
lovlig opphold i landet har krav på hjelp en kort periode, til de i praksis reiser ut av landet. Vi 
støtter de vurderinger som Fylkesmannen i Rogaland har gjort vedrørende alternativ 2.  
 
Departementet har bedt om synspunkt på om alternativ 1 vil medføre færre søknader. 
Fylkesmannen i Finnmark har ikke grunnlag for å uttale seg om dette spørsmålet. Det 
avgjørende må være at brukernes rettssikkerhet er i varetatt, samtidig som personer uten 
lovlig opphold ikke blir boende i landet lenger enn nødvendig. 
 
Med hilsen 
 
Linda Kråkenes 
seksjonsleder 

 
 
Ingunn Dahlen 
rådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 



Side 2 av 2 

 

 

 
 
 
 
 


