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Uttalelse —forslag til endring i forskrift om sosiale tjenester til
personer uten fast bopel i Norge

Vi viser til høring av 11.10.13 hvor det foreslås endringer i § 5 i forskrift om sosiale tjenester
til personer uten fast bopel i Norge.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er i tvil om endringsforslaget er hensiktsmessig, og vi vil
nedenfor utdype dette.

Innledendebemerkninger
Arbeids- og velferdsdirektoratet er enig med departementet i at NAV-kontoret må ha riktige
og oppdaterte opplysninger om utenlandske borgeres oppholdsstatus for å kunne fatte riktige
vedtak. Vi er imidlertid usikre på om endringsforslaget vil løse de utfordringer NAV-kontoret
har i forhold til dette. Vi er også usikre på om det er hensiktsmessig å pålegge, i stedet for å la
NAV-kontoret selv å vurdere, hvordan oppdatert informasjon skal innhentes.

Kommentarertil endringsforslaget
Tilbakemeldinger direktoratet mottar fra NAV-kontorene og fylkesmenn indikerer at det er
EØS-borgere og registreringsbevis som er den største utfordringen i forhold til å avklare om
utenlandske borgere har lovlig opphold i Norge. Registreringsbeviset dokumenterer lovlig
opphold i landet på utstedelsestidspunktet. Hvis en EØS-borger søker økonomisk stønad kan
det være en indikasjon på at betingelsene som lå til grunn for registreringsbeviset ikke lenger
er tilstede. I rundskriv til sosialtjenesteloven er det presisert at NAV-kontoret i slike tilfeller
kan be personen hmhente oppdatert informasjon, eller selv gjøre dette.

Direktoratet vil presisere at det er utlendingsmyndighetene, og ikke NAV-kontoret, som har
myndighet til å vurdere om en EØS-borger har lovlig opphold. Med mindre NAV-kontoret far
opplysninger om at E0S-borgeren ikke lenger har lovlig opphold, enten dette er i form vedtak
om tilbakekall av registreringsbevis, bortvisning, utvisning eller andre opplysninger fra
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utlendingsmyndighetene om at vedkommende ikke har lov til å oppholde seg i Norge, så må
NAV-kontoret legge til grunn at personen har lovlig opphold.

Direktoratet har fått tilbakemeldinger om at det er sjeldent at registreringsbevis trekkes tilbake
eller at EØS-borgeren blir bort- eller utvist. Så lenge utlendingsmyndighetene ikke følger opp
dette, er vi usikre på hvilke opplysninger departementet ser for seg at NAV-kontorene skal få
ved å ringe.

Avsluttendebemerkninger
Direktoratet er kjent med at det er utfordringer knyttet til utenlandske borgere selv om det er
avklart at vedkommende ikke har lovlig opphold. Utfordringer som nevnes er blant annet:

- Hvilke rettigheter har de såkalte ureturnerbare som ikke har rett til statlig
innkvartering?

- Hvilke rettigheter har barna til personer som er her ulovlig?
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