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Det Kongelige Arbeidsdepartement 

 

 

 

 

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I § 5 I FORSKRIFT 

OM SOSIALE TJENESTER TIL PERSONER UTEN FAST BOPEL I NORGE 

 

NAV Ås viser til Arbeidsdepartementets høringsnotat av 11.10.2013 hvor det foreslås endringer i 

§ 5 i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge. 

 

I høringsnotatet foreslås det at NAV-kontorene i større grad enn i dag pålegges å undersøke 

oppholds-status når utenlandske borgere søker om sosiale tjenester. I dag fastslår bestemmelsen 

at 

"kommunen i arbeids- og velfersforvaltningen, kan kreve at søker dokumenterer lovlig opphold i 

riket". Det er foreslått ett nytt ledd i bestemmelsen om at "ved tvil om fremlagt dokumentasjon er 

korrekt, skal kommunen i arbeids- og velfersforvaltningen selv innhente oppdatert informasjon 

om oppholds-status fra utlendingsmyndighetene. 

 

NAV Ås ser fordelene med en "skal"-bestemmelse til forskjell fra dagens "kan"-bestemmelse. 

Det vil i mange tilfeller være enklere for saksbehandlerne ved NAV-kontoret når lovgiver har gitt 

et klart direktiv. Lovgiver har ikke latt det være opp til den enkelte saksbehandlers skjønn å 

avgjøre hvorvidt oppdaterte opplysninger skal innhentes. Dersom saksbehandler er i tvil om 

søkers oppholdsstatus, skal vedkommende kontakte utlendingsmyndighetene vedrørende dette. 

 

NAV Ås er også enig med Arbeidsdepartementet i at alle landets kommuner bør ha en mest 

mulig ensartet praksis med hensyn til innhenting av oppdatert informasjon om et så 

grunnleggende krav som oppholdets lovlighet. Lik praksis styrker rettssikkerheten og 

forutberegneligheten til søkerne. Saksbehandlingsprosessen blir tilnærmet lik uavhengig av hvor i 

landet søkerne er bosatt. 

 

På den andre siden ser NAV Ås en utfordring i forhold til behandling av søknader om nødhjelp. 

Søknader om nødhjelp bør behandles samme dag som de mottas. Dersom NAV-kontorene også i 

disse sakene blir pålagt å innhente oppdaterte opplysninger vedrørende oppholds-status, vil disse 

sakene ta vesentlig lengre tid å behandle. Søkernes behov kan ikke dekkes med de følger det kan 

få for den enkelte som befinner seg i en nødsituasjon. 

 

Vi kan ikke se at nevnte problemstilling er omtalt i høringsnotatet og ber Arbeidsdepartementet 

vurdere dette. 



 

 

Vennlig hilsen  

 

Torill Skage Sørli 

Leder NAV Ås 
 


