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

FÅ VURDERT SØKNAD OM NØDHJELP. OPPFØLGINGSSPØRSMÅL 

 

Den 4. august 2014 oversendte representanten Ivar Johansen (SV) følgende kommentar/spørsmål 

til byrådet: 

 

«Jeg viser til byrådens notat til bystyrets helse- og sosialkomite av 4. juli, som svar på spørsmål 

fra meg. 

 

Byrådens notat gir ikke svar på hva byrådet mener er gjeldende lov, forskrifter og retningslinjer. 

 

Jeg konkretiserer derfor mitt spørsmål ytterligere. 

 

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»" 

 

Jeg ber byråden besvarer følgende spørsmål: Anser Byrådet slik håndtering er i samsvar med 

gjeldende lov, forskrifter og retningslinjer? 

 

(Byråden kan, om ønskelig få oppgitt NAV-kontorets navn og navn på Bymisjonens 

sosialkonsulent).» 

 

Mitt svar: 
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Jeg tar ikke stilling til den konkrete saken som representanten bruker for å illustrere sitt spørsmål 

med, men vil besvare spørsmålet på generelt grunnlag. 

 

Ved saksbehandlingen av søknader om økonomisk sosialhjelp vil tjenestestedene ta utgangspunkt 

i den til enhver tid gjeldende lov og forskrift, som er publisert i Lovtidend på www.lovdata.no. 

 

Økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en 

ytelse uten krav til forutgående opptjening. Loven har enkelte inngangsvilkår som må være 

oppfylt før en person kan bli vurdert for økonomisk sosialhjelp. Det er et vilkår at søker oppholder 

seg i landet. For utenlandske borgere er det krav om at oppholdet er lovlig, og at vedkommende 

har bopel i riket før det kan bli aktuelt å yte økonomisk sosialhjelp. For de som ikke er norske 

statsborgere, eller som ikke har bopel i riket er omfanget av lovens anvendelse regulert gjennom 

forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge. 

 

Rettighetene til utenlandske borgere som oppholder seg lovlig eller ulovlig i Norge og som ikke 

har bopel i landet er regulert gjennom nevnte forskrift. Hovedregelen er at disse ikke har 

rettigheter til individuelle tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen, med unntak av opplysning, råd og veiledning. 

 

Forskriftens § 1 omtaler personer som har lovlig opphold, men ikke bopel i riket. Dette vil i 

hovedsak gjelde turister, EØS-borgere og andre som oppholder seg kortvarig i Norge, og som må 

forutsettes å kunne sørge for sitt livsopphold. Unntaket åpner for at en person som ikke kan sørge 

for sitt livsopphold kan gis hjelp inntil vedkommende kan forventes å få bistand fra kilder i 

hjemlandet, dvs. 1-3 dager. 

 

Alle står fritt til å fremme søknad om økonomisk sosialhjelp. Gjennom opplysning, råd og 

veiledning som gis ute i tjenesteapparatet, vil de som søker om økonomisk sosialhjelp bli gjort 

kjent med de krav loven stiller. Selv om søkeren ikke oppfyller vilkårene, skal dette allikevel ikke 

være til hinder for at den enkelte skal kunne få sin sak prøvd.  

 

Det er etablert en rekke mekanismer for å ivareta det enkelte individs rettsikkerhet. Vedtak etter 

lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kan etter § 47 påklages til 

fylkesmannen, som også fører tilsyn med lovens kapittel 4 om individuelle tjenester. Oslo 

kommune har et eget helse- sosial- og eldreombud hvor personer som mener at de ikke får 

ivaretatt sine rettigheter kan få bistand. Ombudet kan bidra med råd og veiledning, informasjon 

om rettigheter og muntlig eller skriftlig dialog med tjenestedene. Det kan også være aktuelt for 

den som mener seg å ha vært utsatt for urett eller feil fra det offentlige å klage til 

Sivilombudsmannen. 

 

Som det fremgår av vedlagte brev har byrådsavdelingen den 19. august 2014 oversendt til 

bydelene fremstillingen fra Kirkens Bymisjon til orientering. 

 

Med vennlig hilsen 

Øystein Eriksen Søreide 

byråd 

 

 

Vedlegg: Brev datert 19.08.2014 til bydelene 

Kopi til: Ivar Johansen (SV) 


