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Svar fra UDI på høring - Forslag til endring i
forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast
bopel i Norge
Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 11. oktober i år om
forslag til endringer i § 5 i forskrift om sosiale tjenester til personer uten
fast bopel.
Utlendingsdirektoratet (UDI) vil først bemerke at det som står i punkt 1 i
høringsnotatet om lovlig opphold er noe upresist/misvisende. I første
avsnitt står det at “Hvorvidt en person har lovlig opphold avgjøres av
utlendingsmyndighetene”. Dette gjelder ikke for EØS-borgere, med unntak
av de som er utvist fra landet. EØS-borgere trenger ikke oppholdstillatelse
i Norge. For EØS-borgere er det nødvendig at den enkelte NAVmedarbeider i forbindelse med behandlingen av den aktuelle søknaden
vurderer hvorvidt EØS-borgeren fyller vilkårene for å oppholde seg i Norge
(arbeid, studie, egne midler, opphold under tre måneder osv.). Riktignok
skal EØS-borgere registrere seg hos politiet og få registreringsbevis, men
dette viser bare at vedkommende hadde lovlig opphold på registreringstidspunktet og vil ikke gjelde som bevis på lovlig opphold senere, jf. også
utlendingsforskriften § 19-13a.
UDI støtter ellers forslaget om å innskjerpe plikten til å innhente
opplysninger om oppholdsstatus for de utenlandske borgerne som søker
om ytelser etter forskriften der det er tvil om søker har lovlig opphold. Vi
mener imidlertid at bestemmelsen bør gå lenger og kreve at arbeids- og
velferdsforvaltningen skal innhente oppdatert informasjon om
oppholdsstatus i alle saker der det er aktuelt å innvilge en søknad om
ytelse etter denne forskriften.
I og med at det dreier seg om personer personer uten fast bopel, og som
ikke har midler til å klare seg selv, er det en viss sannsynlighet for at
vedkommende ikke har lovlig opphold i landet. Videre er det slik at man
aldri kan være sikker på at den dokumentasjonen på lovlig opphold som
fremlegges er riktig. Selv om søker fremlegger Schengen-standardisert
oppholdskort som dokumentasjon på oppholdsstatus, gir ikke dette noen
informasjon til NAV om vedkommende er utvist eller om tillatelsen er
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tilbakekalt. EØS-borgere kan også være utvist fra landet, og dette må
sjekkes opp mot utlendingsmyndighetene.
Arbeidsdepartementet har ikke opplyst i høringsnotatet om omfanget av
søknader om ytelser fra denne gruppen, men vi antar at omfanget ikke kan
være veldig stort, tatt i betraktning vilkårene for ytelser etter forskriften. Vi
vil i den sammenheng understreke at det etter at vi etablerte en adgang til
elektroniske oppslag for NAV på oppholdsstatus, vil være lite
ressurskrevende å undersøkte oppholdsstatus.
Med hilsen
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avdelingsdirektør
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