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Høringsuttalelse – endring i forskrift om sosiale tjenester for brukere  

uten fast bopel i Norge.  

 
Nav Kristiansand viser til høringsbrev datert 22.07.2013 hvor det foreslås endringer i § 4 i forskrift om 
sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge. 
Departementet ber om synspunkter på behovet for endring av gjeldende forskrift og synspunkter på 
to alternative forslag til endring. 
 

NAV Kristiansand mener at det er nødvendig med en presisering innenfor området som omhandler 
personer uten lovlig opphold tilgang til sosiale tjenester i NAV. 
Vi er usikre på hvorvidt de foreslåtte endringene vil være tilstrekkelige til å oppnå en tydelig, felles 
kommunal praksis på tildeling av tjenester til personer med ulovlig opphold i Norge.  
 
Vedørende endringsforslagene som presenteres støtter NAV Kristiansand ikke alternativ 1 hvor det 
foreslås å stryke paragrafens 2.ledd. Vi mener det kan bidra til utydelighet knyttet til ansvarsområdet 
NAV kommune har ved søknad på tjenester til personer uten bopel i Norge. Vi mener det er behov 
for ytterligere presiseringer og utdypninger – ikke det motsatte. 
 
Alternativ 2 presiserer at retten til nødhjelp skal være kortvarig, og at vi kan stille krav til bruker om 
egeninnsats om å reise hjem/ut av landet. Dette vil gjøre det klarere at vår økonomiske bistand 
henger nøye sammen med utreisen. Dersom brukerne forblir passive knyttet til sin egen utreise kan 
vi vise til manglende egeninnsats når vi avslår videre økonomisk stønad. 
 
Vi mener at de foreslåtte endringer kunne vært enda tydeligere presisert som, hva som menes med 
«kortvarig hjelp». Videre bør det presiseres hva som menes med «i praksis kunne ha forlatt landet». 
Vises det her til utreisefristen, eller er det noe annet som legges i dette?  Vi mener dette bør utdypes 
i rundskriv. 
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