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HØRING – FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM SOSIALE TJENESTER 
TIL PERSONER UTEN FAST BOPEL I NORGE 
 
Det vises til ovennevnte høring. YS har sendt høringen til våre medlemsforbumnd 
til uttalelse. 
 
YS støtter forslaget om å pålegge NAV-kontoret å innhente oppdatert informasjon 
om oppholdsstatus fra utlendingsmyndighetene når det foreligger tvil.  Vi mener 
dette er et viktig virkemiddel for å sikre mest mulig ensartet praksis og riktige 
vedtak når det søkes om økonomisk sosialhjelp fra personer uten fast bopel i 
Norge. 
  
Videre mener vi det blir viktig at NAV-kontorene faktisk får den informasjonen om 
oppholdsstatus som de ber om, og innen rimelig tid.  Vi har tilbakemeldinger fra 
NAV-kontor om at tilgjengeligheten hos utlendingsmyndighetene er begrenset, som 
for eksempel lang ventetid på telefon og begrenset åpningstid.  Konsekvensen av 
slik redusert tilgjengelighet kan være økt saksbehandlingstid i NAV-kontorene, og 
som kan forverres dersom det innføres et pålegg om informasjonsinnhenting. 
Vi mener derfor at en god samhandling mellom NAV-kontorene og 
utlendingsmyndighetene blir viktig og helt nødvendig, og forutsetter at UDI og UNE 
bedrer sin tilgjengelighet overfor NAV. 
 
Dersom utlendingsmyndighetene tolker sin taushetsplikt for strengt, kan det føre til 
at NAV-kontorene ikke får den informasjonen om oppholdsstatus de trenger.   
Departementet har drøftet dette i høringsnotatet, men vi synes det fortsatt er 
uklarheter når det står slik: “Departementet vil presisere at NAV-kontorets rett til å 
innhente informasjon ikke overstyrer avgiverorganets eventuelle taushetsplikt.  Det 
er opp til avgiverorganet å avgjøre om informasjonen skal gis, selv om NAV-
kontoret har hjemmel til å be om opplysninger.” 
 
Vi mener at eventuelle uklarheter rundt taushetsplikten må avklares, slik at NAV-
kontorene sikres å få den nødvendige informasjon de trenger ved søknad om 
sosialhjelp fra person uten fast bopel i Norge. 
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