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HENVENDELSE ANGÅENDE SAKSBEHANDLING AV SØKNADER OM 

NØDHJELP I SOSIALTJENESTEN 

 

Byrådsavdelingen er blitt gjort kjent med en fremstilling fra Kirkens Bymisjon, fra 

bystyrerepresentanten Ivar Johansen (SV), angående saksbehandlingen av henvendelser om 

nødhjelp. Byrådsavdelingen oversender henvendelsen til orientering. 

 

Representanten skriver følgende:  

 

«I dag fikk jeg følgende henvendelse fra en sosialkonsulent i Kirkens Bymisjon: 

 

"Onsdag 23. juli var en av mine brukere (en rumensk-romsk kvinne) på NAV xxx for å søke 

nødhjelp. Hun hadde med seg en av våre miljøarbeidere som snakker rumensk og engelsk. De 

fikk først svar i skranken at fordi kvinnen var rumensk var hun turist og hadde ikke noen 

rettigheter. Heller ikke rett til å søke om bistand. Jeg var i kontakt med brukeren min på telefon 

og sa at dette ikke er riktig. Alle har rett på å søke bistand og alle har rett til å få hjelp med å 

fylle i en førstegangssøknad. Så er det opp til NAV å vurdere saken og sende et skriftlig svar. 

Hvis kvinnen ikke har rett på nødhjelp så har hun i hvert fall krav på et skriftlig avslag. 

 

Jeg sa til brukeren min at hun måtte prøve igjen. Hun tok en ny kølapp og ventet igjen på å få 

søke nødhjelp. Når det igjen var hennes tur ble hun henvist til NAV Grünerløkka – Oslopiloten 

(Oslopiloten jobber med menneskehandelssaker). Men kvinnen er IKKE mulig ofer for 

menneskehandel og kan ikke få bistand på NAV Grünerløkka- Oslopiloten. Den informasjonen 

hun fikk fra NAV xxx var feil både første og andre forsøk. Vi skal prøve igjen på NAV xxx men 

denne gangen skal jeg være med selv for å prøve å komme gjennom «muren»"». 

 

Byrådsavdelingen har ikke gått inn i denne enkeltsaken, men ønsker allikevel å gjøre bydelene 

kjent med denne henvendelsen. 

 

Vi forutsetter og har tillit til at tjenestestedene praktiserer forsvarlig saksbehandling og legger 

til grunn gjeldende lovverk ved saksbehandlingen av søknader om nødhjelp. 
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Med hilsen 

 

 

 

Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Morten Mjelve 

sosialtjenestesjef 

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 


