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Høringssvar om endring i forskrift om sosiale tjenester til personer 

uten fast bopel i Norge 

Vi viser til høringsbrev av 22. juli 2013 der det bes om synspunkter på virkninger av 

en eventuell endring av § 4 i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast 

bopel i Norge. 

 

Alle som oppholder seg i Norge, inkludert personer uten lovlig opphold, har rett til 

sosialhjelp etter nødhjelpsparagrafen, og til øyeblikkelig helsehjelp. Som hovedregel 

er alle andre ytelser, inkludert sosialhjelp etter vanlige regler, betinget av at 

mottakeren har lovlig opphold. Norge har også forpliktet seg gjennom internasjonale 

konvensjoner å yte slik akutt nødhjelp. 

 

Ettersom hovedregelen er at sosialhjelp etter vanlige regler ikke skal ytes til personer 

uten lovlig opphold i Norge, vil det ofte være en vanskelig avveining om det bør gis 

sosialhjelp etter nødhjelpspargrafen eller ikke. En skjønnsmessig vurdering vil derfor 

måtte gjøres i hvert enkelt tilfelle. Uklare regler vil øke sannsynligheten for 

forskjellsbehandling. Vi legger til grunn at hvis det er barn involvert, må hensynet til 

barnets beste veie tungt, og en mer generøs behandling utvises. 

 

IMDi ser det derfor som en klar fordel å ha mest mulig entydige regler for hvilken 

økonomisk støtte og annen bistand personer uten lovlig opphold i Norge bør få, om 

de trenger det. Vi støtter derfor forslaget som går ut på å presisere forskriften i 

større grad. Dette er viktig både i forhold til likebehandling av hver enkelt person, og 

for å forsøke å få til en mest mulig enhetlig praktisering kommunene imellom. 
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Det å ha en slik sikkerhetsventil kan også være viktig for lettere å kunne fange opp 

ustabile personer som på grunn av psykiske problemer, kan være til fare både for seg 

selv og andre. Hvis en mulighet til å få hjelp kan forebygge slike situasjoner, vil det 

helt klart være å foretrekke. 

 

 

 

Med hilsen 

for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

 

Julian Kramer 

 

Bjørn Rygh 

 strategidirektør 

 

rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift. 
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