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Høring: Forslag til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast 
bopel i Norge 

 
Endringsforslaget består i at § 5 i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge 
tilføyes et nytt ledd:  
«Ved tvil om fremlagt dokumentasjon er korrekt, skal kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen 
selv innhente oppdatert informasjon om oppholdsstatus fra utlendingsmyndighetene.» 
 
Velferdsordningenes legitimitet er avhengige av at vedtakene er riktige. Det gjelder også den 
kommunale sosialtjenestens vedtak. Det er derfor av stor betydning at vedtakene har korrekt 
faktagrunnlag om forhold som avgjør retten til ytelser og omfanget av disse.  
 
KS støtter departementets endringsforslag av §5 i forskriften, og antar at forslaget er i tråd med det 
som allerede er rutiner i mange kommuner.  
 
Det er samtidig viktig at departementet støtter opp om denne praksisen gjennom å legge til rette for 
gode og enkle rutiner for informasjonsformidling om oppholdsstatus fra UDI og UNE til sosial-
tjenesten. Rask avklaring på sosialtjenestens forespørsel blir viktig, ikke minst for den saken gjelder. 
 
Høringsbrevets understrekning av at retten til å innhente slik informasjon ikke overstyrer 
avgiverorganets  (UDI eller UNE) eventuelle taushetsplikt og ulike vurderinger i UDI /UNE av hva som 
er taushetsbelagt informasjon, kan innebære et behov for at departementet avklarer dette 
ytterligere med noen kjøreregler om informasjonsformidlingen. Dette for å unngå at forvaltningens 
tid og ressurser i for stor grad må brukes på slik avklaring i enkeltsaker. 
 
Med hilsen 
 
Helge Eide 
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