
Sosiale rettigheter for alle i Norge? 
 

 

Juss-Buss ser konkrete tilfeller på at papirløse i Norge ikke innvilges noen form for sosiale stønader. 

Mye kan tyde på at både manglende kunnskap og for streng praktisering av regelverket er årsaken 

til dette. Vi ser også tilfeller der personer blir avvist i skranken hos NAV og ikke en gang får 

mulighet til å levere en søknad om økonomisk stønad. 

 

Papirløse defineres gjerne som personer som mangler papirer på lovlig opphold og blir ofte omtalt 

som irregulære migranter eller illegale innvandrere. De fleste av disse personene har søkt asyl i 

Norge, fått et endelig avslag og likevel ikke returnert til hjemlandet. De papirløse omfatter personer 

som har levd i mottak i årevis, også utover ti år. Andre har etablert seg i landet med flere 

midlertidige oppholdstillatelser, som til slutt ikke har blitt fornyet.  

Det er ikke rimelig å forvente at alle som kommer til Norge skal ha krav på fulle velferdsrettigheter 

fra dag én. Tilfellet er likevel at mange lever i landet i en årrekke, for eksempel fordi Norge ikke får 

i stand en returavtale med hjemlandet. Denne situasjonen kan etter hvert bli permanent, og det er da 

et problem at de kun har tilgang til et minimum av ytelser. Nettopp derfor bør det vies mer 

oppmerksomhet til de papirløses situasjon i Norge. 

 

 

Lov om sosiale tjenester i NAV 

 

Økonomisk stønad er en sosialrettslig stønad som følger av lov om sosiale tjenester i NAV § 18. 

Bestemmelsen sier at de som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre 

gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Økonomisk stønad skal være en 

subsidiær ytelse, og fungere som et siste sikkerhetsnett for personer som ikke har noen andre 

muligheter for å sørge for sitt eget livsopphold. Kommunen skal foreta en konkret og individuell 

vurdering der søkerens faktiske økonomiske situasjon legges til grunn.  

 

Lov om sosiale tjenester i NAV § 2 definerer det rettslige virkeområdet for slike sosiale ytelser. 

Bestemmelsen sier at loven gjelder for alle som oppholder seg i riket. Det er da enkelt å tenke at alle 

som oppholder seg i Norge har lik rett på sosiale tjenesteordninger. Slik er det i midlertidig ikke. 

I desember 2011 kom det en forskrift til loven som heter Forskrift om sosiale tjenester for personer 

uten fast bopel i Norge. Her følger det av forskriftens § 4 at personer uten lovlig opphold ikke har 

rett til individuelle tjenester etter loven, med unntak av økonomisk stønad i nødssituasjoner, såkalt 

nødhjelp. 

 

Arbeidsdepartementet har videre utarbeidet et rundskriv til loven. Dette skal fungere som et 

hjelpemiddel for forvaltningen ved tolkning av lovgivningen. I rundskriv til lov om sosiale tjenester 

i NAV er det presisert av retten til nødhjelp kun gjelder inntil det kan forventes at vedkommende i 

praksis kan forlate landet. Det står videre i rundskrivet at NAV-kontoret kan avslå økonomisk 

stønad etter at det må kunne forventes at personen har forlatt landet. 

 

Spørsmålet blir så hva det vil si at personen «i praksis kunne ha forlatt landet».  Juss-Buss erfarer at 

NAV-kontorer regelmessig avslår søknader om økonomisk stønad fordi søkeren har ulovlig opphold 

og det er praktisk mulig å komme seg ut av landet. Det tas naturlig nok ingen vurdering av om det 

er forsvarlig eller trygt for personen å reise til hjemlandet. Denne vurderingen har UDI eller UNE 

allerede tatt, og avgjort at vedkommende ikke oppfyller vilkårene for asyl. Om han eller hun «i 

praksis kunne ha forlatt landet» er altså en faktisk vurdering, der det kan legges vekt på om det har 

gått fly eller tog ut av landet som vedkommende kunne ha benyttet seg av. Ettersom det nokså 

regelmessig går tog og fly ut av Norge, blir det i de fleste tilfeller gitt avslag. Det som gjenstår da er 

altså en svært begrenset rett til nødhjelp for mennesker uten lovlig opphold. 



 

Så hva er egentlig den legislative begrunnelsen bak denne strenge reguleringen av papirløse sin 

mulighet til å få økonomisk stønad? Enkelte frykter kanskje at et mildere regelverk vil føre til at 

flere oppholder seg ulovlig, og at det kommer flere irregulære innvandrere til Norge. Men i 

høringsnotatet til forskriften skriver Arbeidsdepartementet blant annet at «departementet ikke har 

grunnlag for å tro at en begrenset rett til hjelp fra NAV-kontoret bidrar til å opprettholde ulovlig 

opphold i Norge, eller at man ved å nekte all bistand initierer eller fremskynder en utreise». 

Arbeidsdepartementet mener altså at en begrenset rett til økonomisk stønad ikke vil føre til at 

personer blir i Norge med ulovlig opphold. Men i rundskrivet, som alle NAV-kontorer bruker som 

veiledning i saksbehandlingen, uttaler nettopp Arbeidsdepartementet at en av årsakene til at man 

skal nekte papirløse sosialhjelp er at det «ikke skal ytes tjenester som bidrar til å opprettholde 

ulovlig opphold. Juss-Buss stiller seg spørrende til sammenhengen mellom Arbeidsdepartementets 

uttalelser i rundskrivet og forvaltningens praksis på området. Når det besluttes å innskrenke 

menneskers mulighet til å få dekket helt basale behov, så bør det ligge en solid forklaring i bunn. 

Det er et klart problem at politikerne bevisst bruker innvandringsregulerende virkemidler i 

velferdspolitikken.  

 

Forholdet til internasjonale forpliktelser 

 

Den reelle begrunnelsen, som nevnt i rundskrivet, for å innskrenke rettighetene til papirløse er i 

utgangspunktet svak. Juss-Buss mener at det heller ikke er i overenstemmelse med Norges 

internasjonale forpliktelser. 

 

Norge har inkorporert en rekke internasjonale konvensjoner, som etter menneskerettsloven § 2 er 

bindende for Norge. Dette gjelder blant annet FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og 

kulturelle rettigheter (ØSK). Etter menneskerettsloven § 3 skal den nevnte konvensjonen ved 

motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning. 

 

Etter ØSK artikkel 9 anerkjenner konvensjonsstatene, deriblant Norge, retten til sosial trygghet for 

«enhver». Videre følger det av artikkel 11 at enhver skal ha rett til en tilfredsstillende levestandard. 

Artikkel 9 sammenholdt med artikkel 11 skal altså sikre «enhver», også personer uten lovlig 

opphold, et minimum av nødvendige basisgoder.  

 

Det følger videre av artikkel 2 nr. 2 at konvensjonspartene skal garantere at denne retten til sosial 

trygghet og en tilfredsstillende levestandard blir utøvet uten forskjellsbehandling på grunn av rase, 

hudfarge, kjønn, språk, politisk – eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, 

fødsel eller status for øvrig. Diskrimineringsforbudet innebærer at konvensjonspartene forplikter 

seg til å garantere at de rettigheter som anerkjennes i ØSK blir utøvet uten forskjellsbehandling av 

noe slag, herunder på bakgrunn av nasjonal eller sosial opprinnelse. 

 

FNs komité om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komiteen) skal overvåke 

statenes overholdelse av ØSK og gir uttrykk for hvordan ØSK skal tolkes. Dette skjer dels gjennom 

General Comments (GC) og dels gjennom Concluding Observations (CO) for det enkelte land. Det 

er i forarbeidene til menneskerettsloven (Ot.prp.nr. 3 (1998-1999) side 68) forutsatt at slike 

uttalelser skal tillegges vekt for norske rettsandvendere. ØSK-komiteen uttaler blant annet i GC No. 

20 (2009) punkt 30 at rettighetene i ØSK «apply to everyone including none-nationals...regardless 

of legal status...». 

 

Men fungerer det egentlig slik i praksis? 

 

Papirløse er altså i utgangspunktet beskyttet av internasjonale konvensjoner, men i praksis gir denne 

beskyttelsen ikke annet enn tomme rettigheter. NAV-kontorene legger ikke til grunn internasjonale 



konvensjoner om menneskerettigheter når de skal tolke lovgivningen. Hvis regelverket som brukes 

av NAV-kontorene utelukker de papirløse fra sosiale tjenester, vil dette medføre at Norge i 

enkeltsaker begår brudd på menneskerettighetene. Slik Juss-Buss ser det er NAV-kontorene pliktig 

til å tolke lov om sosiale tjenester i NAV i samsvar med våre internasjonale forpliktelser, slik at 

forskriften til lov om sosiale tjenester i NAV må vike.  

 

Det er videre et anerkjent prinsipp i norsk rett at en nødssituasjon kan medføre at ellers gjeldende 

rett må fravikes. Dermed kan det hevdes at alminnelige nødrettsbetraktninger setter skranker for 

velferdslovgivningen. Etter ulovfestede nødrettsbetraktninger hjemlet i folkerettslig sedvanerett skal 

alle mennesker som oppholder seg i Norge og som er i nød, uavhengig av oppholdsstatus, ytes 

livsnødvendig hjelp fra sosialtjenesten. 

 

Økonomisk stønad skal gis der dette er nødvendig, og et avslag kan ikke begrunnes i vedkommende 

utlendingsrettslige status, det vil si uavhengig av om personen har lovlig opphold. Så lenge 

vedkommende befinner seg i Norge, er NAV forpliktet til å hjelpe de som ikke selv kan sørge for 

sitt eget livsopphold. Det er på tide at Arbeidsdepartementet tar dette innover seg, og endrer 

rundskrivet slik at papirløse innvilges de rettighetene de har krav på. 

 

 


