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Likevel er det i stor grad opp til den enkelte kommune i hvilken grad den velger å
arbeidet med vanskeligstilte på boligmarkedet.
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for kommunene
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at
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ansvar
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ikke er
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i

vi at en slik

—§ 6 Saksbehandlingen

Kaplttel10.6

Departementet
foreslår i andre og tredje ledd at avgjørelse om å gi bistand eller ikke er et
enkeltvedtak etter forvaltningsloven
og at et vedtak om individuelt tilpasset bistand etter § 5 skal
angis hovedinnholdet
i bistanden.
Som klargjort ovenfor har barn egne rettigheter også på det boligsosiale feltet, og at særlig
hensynet til barnets beste og barnets rett til medvirkning er viktig. Barneombudet
mener at ved
siden av en tydeliggjøring i loven av hensynet til barnets beste og barnets medvirkning, bør det
også tydeliggjøres i saksbehandlingsreglene.
Barneombudet
mener derfor at i tilfeller oler
vedtaket gjelder barnefamilier, må både hensynet til barnets beste og barns medvirkning
synliggjøres i hovedinnholdet.

Kapittel 10.7 § 7 Klage
Barneombudet
støtter at departementet
av pedagogiske årsaker presiserer i loven at
enkeltvedtak om individuell bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet, jf. lovforslaget «%5 første
ledd, kan påklages og statsforvalteren
skal være klageinstans.

Kaplttel10.8

—§ 8 Tilsyn

Barneombudet

mener

at tilsynet

barnets beste er blitt vurdert
bistand jf. § 5.

må inkludere

krav om at kommuner

og at barns synspunkter

skal kunne

dokumentere

ligger til grunn ved individuell

at

boligsoslal
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Brevet er godkjent
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