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SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) VEDR. RETT TIL Å FREMME OG FÅ 

VURDERT SØKNAD OM NØDHJELP 

 

 
I Uteseksjonens rapport vedr bostedsløse i Oslo sentrum heter det: 

 

"Det slås uomtvistelig fast at enhver person, uansett lovlig opphold eller tilknytning til landet, har 

Krav på å få sin søknad om nødhjelp vurdert. Det slås også fast at absolutt alle etter LOST har 

krav på hjelp i form av opplysning, råd og veiledning (Forskrift om sosiale tjenester for personer uten 

fast bopel i Norge, § 2 ) 

Uteseksjonen har ved flere anledninger erfart at sosialtjenester har avvist søkeren i slike 

situasjoner og at en aktiv argumentasjon må til for at søker skal få anledning til fremme sin 

søknad. Avvisningen begrunnes med at personen ikke har rettigheter etter loven og det henvises til 

vilkår om opphold og bopel. I den grad plikten til å gi opplysninger, råd og veiledning ivaretas har 

den hjelpesøkende blitt rådet til å kontakte sitt hjemlands ambassade. Erfaringsmessig vet vi, 

og sikkert andre hjelpetjenester også, at mange ambassader ikke gir hjelp i slike situasjoner. 

En slik praksis er etter vår vurdering ikke i samsvar med Lov om sosiale tjenester og 

Forvaltningsloven. I tillegg til at søknad ikke tillates fremmet er rettssikkerhetsproblemet også at 

slike henvendelser om hjelp ikke blir realitetsbehandlet og derfor heller ikke blir gjenstand for en 

prøving hos Fylkesmannen gjennom en klage." 

 

Foranlediger dette noen initiativ fra byrådets side overfor sosialtjenesten, slik at praksis bringes i 

samsvar med lovens bestemmelser? 

 

Svar: 

 

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har ikke fått oversendt Velferdsetaten ved 

Uteseksjonens rapport, som spørsmålsstiller henviser til, og Velferdsetaten har gjort det kjent at 

rapporten ikke er ferdigstilt. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke ønsker å kommentere innholdet i 

en rapport som hverken er ferdigstilt eller oversendt byrådsavdelingen. 

 

På generelt grunnlag vil jeg påpeke at det er Fylkesmannen som foretar tilsyn for å påse at praksis 

er i tråd med lovens bestemmelser. Byrådsavdelingen vil likevel gjøre bydeler og etater kjent med 

de påstander som representanten Johansen referer til, be dem gjennomgå egen praksis og rutiner 

og forsikre seg om at den er i tråd med gjeldende lov, forskrifter og retningslinjer. 
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Jeg er kjent med at det i 2010 /2011 gjennomført landsomfattende tilsyn med økonomisk stønad i 

Arbeids- og velferdsforvaltningen. Tema for tilsynet var om kommunene sikrer at håndtering og 

behandling av økonomisk stønad skjer i tråd med lov- og forskriftskrav. Temaet ble utdypet i flere 

underpunkter, hvor av det ene punktet var om kommunen sikrer at håndtering av henvendelser om 

økonomisk stønad skjer i henhold til lov- og forskriftskrav.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte tilsyn i flere av Oslos bydeler, og det ble gitt noen 

avvik. Noen av disse var relatert til at tjenesten ikke sikret at forsvarlig saksbehandling ble overholdt 

ved henvendelser. 

 

Når tilsynsmyndighetene (Fylkesmannen) avdekker avvik, må tjenestestedet utarbeide plan for 

korrigering av avviket. Det er opp til tilsynsmyndighetene å avgjøre om tiltakene er tilstrekkelige 

og lukke avviket. De avvikene som ble gitt i forbindelse med tilsyn er lukket, og alle tilsyn er 

avsluttet. I det ligger at tilsynsmyndigheten er tilfreds med de korreksjoner og tiltak som tjenesten 

har iverksatt.   

 

Alle tilsynsrapporter ligger tilgjengelig på Helsetilsynets nettsider. Helsetilsynet utarbeidet også 

en oppsummeringsrapport fra det landsomfattende tilsynet. Rapporten ble fra byrådsavdelingen 

oversendt alle bydelene med en henvisning til Helsetilsynets nettsider, samt en oppfordring om å 

gjøre seg kjent med rapportens innhold.  
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