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

Stavanger kommune viser til høring vedrørende forslag om endring i § 4 i forskrift om sosiale
tjenester til personer uten fast bopel i Norge.

Forslag til høringsuttalelse ble behandlet i kommunalstyret for levekår i møte den 17.09.2013, og i
Stavanger formannskap i møte den 26.09.2013. Følgende vedtak ble fattet:

1. Formannskapet gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til høringsuttalelse.

Stavanger kommunes høringsuttalelse er som følger:

Formålet med bestemmelsener å avhjelpeakutte nødssituasjoner, ikke å bidra til å muliggjøreulovlig
opphold i Norge, og departementetønsker å gi retningslinjer for disse tilfellene.Fomålet med dette
forslaget er å forebygge situasjoner med langvarig bistandsbehov.

Utenlandskeborgere som oppholder seg ulovlig i Norge skal i utgangspunktet forlate landet. Nav-
kontoret verken kan eller skal vurdere hvorvidt en person som oppholder seg ulovlig i landet har gode
grunner for å gjøre det, eller om vedkommendebegrunnelse for å oppholde seg i Norge burde gi rett til
opphold.

Ved å oppheve forskriftsbestemmelsenom rett til nødhjelpvil det skape merarbeid for kommunenfordi
den uansett er forpliktet til å vurdere om personene oppfyller vilkårene om rett til nødhjelp etter
ulovfestet rett.

Når nødhjelp blir presisert i forskriften vil det forenldearbeidet til kommunenved at det kommerklart
frem i forskriften hvor langt kommunenhar plikt til å gi nødhjelp.
Har personene trenert utreise ved å ikke skaffe seg reisedokumenterså har de ikke lenger krav på
nødhjelp.

Stavanger kommunemener at det ikke blir færre henvendelserved å oppheve forskriftsbestemmelsen.
Det har i utgangspunktet vært få henvendelseretter dennebestemmelse.Ved å fjerne
forskriftsbestemmelsenvil en gå tilbake til samme rettstilstand som før forskriften trådte i kraft



1.januar 2012, hvor økonomisk støtte ble gitt uten tydelig hjemmeli lov eller forskrift, det er det ikke
ønskelig å gjøre.
Ved å presisere bestemmelsenvil en kunne oppnå færre henvendelserfordi det kommer klart fram
hvilke rettigheter personene har etter bestemmelsen.

Kommunentror ikke utgifter til bistand vil reduseres ved en fjerning av forskriften, idet som nevnt
ovenfor, er få personer som søker bistand. De som har søkt hjelp ville hatt samme rett til hjelp etter
ulovfestet rett.

Ved å presisere forskriftsbestemmelsenvil det bidra til å klargjøre hvor langt kommuneneer forpliktet
til å yte bistand og forebygge situasjoner med langvarigebistandsbehov.

Stavanger kommunestøtter derfor alternativ 2 at det innføres en presisering i forskriftens § 4 annet
ledd.

Med hilsen

Per Haarr Mari Bore
direktør levekårsjef

Gry S Mollan
saksbehandler
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