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internasjonale forpliktelser en positiv innsats for å implementere barnets rett til en tilstrekkelig

levestandard, herunder en god og trygg boligsituasjon.

Kapittel  4  Forholdet mellom stat og kommunene jf. kapittel 8.3

Departementet foreslår å styrke kommunenes lovfestede ansvar. Barneombudet støtter

departementets vurdering om at pålegg i lov er riktig virkemiddel for å sikre at kommunene

oppfyller sine plikter på det boligsosiale feltet.

l kapittel 4 viser departementet til at staten har overført hovedansvaret for å gjennomføre

boligpolitikken til kommunene, og dermed også oppfylling av statens forpliktelser på dette

området. Likevel er det i stor grad opp til den enkelte kommune i hvilken grad den velger å

prioritere arbeidet med vanskeligstilte på boligmarkedet. Mye av det boligsosiale arbeidet er ikke

rettslig bindende for kommunene så lenge det ikke handler om lover eller forskrifter med

hjemmel i lov.

Per i dag er det bare noen få og fragmenterte lovpålagte oppgaver for kommunene på det

boligsosiale feltet og det finnes ingen egen lov som regulerer kommunenes ansvar.

Lovforankringen er ifølge departementet også vesentlig svakere enn på andre velferdsområder.

Mange kommuner gjør eller Ønsker å gjøre et godt boligsosialt arbeid, men stramme budsjetter

og ressurser fører til at kommunene må prioritere strengt. lVlange kommuner prioriterer derfor

tydelige, lovpålagte oppgaver fremfor andre oppgaver. Boligsosialt arbeid inngår stort sett ikke i

denne kategorien.Viii Variasjonen i tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet er derfor stor og

forskning viser at oppfølging fra kommunene overfor de vanskeligstilte på boligmarkedet er

sprikende.iX

Det er statens ansvar at barns rettigheter oppfylles. Det er dermed også statens ansvar at

virkemidlene sikrer at brukerne i de ulike kommunene får et likeverdig tilbud. Barneombudet

mener derfor at hensynet til bedre og mer likeverdige tjenester, og ikke minst hensynet til

barnets beste, gjør det nødvendig med en nærmere lovregulering av kommunenes ansvar for de

vanskeligstilte på boligmarkedet og at dagens regelverk ikke er egnet til å realisere det nasjonale

målet og de internasjonale forpliktelser at alle skal ha et godt og trygt sted å bo. Kommunene

kan løse problemene på ulike måter og kan prioritere mellom ulike tjenester ut fra lokale

utfordringer, men alle må gi et godt og likeverdig tilbud.

Vi vil i denne forbindelsen også vise til Barnekomiteens merknader til Norges 5. og 6. rapport om

oppfylling av barns rettigheter:

'Komiteen anbefaler at parten øker sin innsats for å avskaffe regionale forskjeller i tjeneste tilbud,

og at eventuelle planer eller tiltak for å øke lokale myndigheters selvstyre ledsages av klare

retningslinjer for å sikre at tjenestene er av like høy kvalitet overalt ] staten'X

Kapittel 9 Tilsyn

Departementet foreslår å innføre en tilsynshjemmel hos statsforvalteren for å sikre etterlevelse

av loven. Barneombudet støtter dette forslaget. Departementet har vist til at det ikke er

ubetydelig risiko for at loven brytes fordi det er ulik vilje til å prioritere boligsosialt arbeid i

kommunene. Selv om tilsyn er et inngrep i kommunenes selvstyre, mener vi at en slik

tilsynshjemmel hos statsforvalteren er et egnet og et nødvendig virkemiddel.
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Kaplttel10.6 — § 6 Saksbehandlingen

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 må inkludere krav om at kommuner skal kunne dokumentere at

barnets beste er blitt vurdert og at barns synspunkter ligger til grunn ved individuell boligsoslal

bistand jf.  §  5.

Med vennlig hilsen

Camilla Kayed Sanne Hofman

fagsjef seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

i  Von Simon og Umblljs, Boforhold 0g velferd.  ISF Rapport 20192; Strand og Klndt, Unge  i  utsattte
boområder — en kunnskapsoversikt. Fafo—notat 201924; Magnusson, Turner og Stefansen, Boforhold blant

barnefamilier med lav inntekt. NOVA notat nr 1/2012; Grønnlngsæter og Nielsen, Bolig, helse og sosial
u/ikhet.20 11, Utgitt av Helsedirektoratet, lS—1857, 2011; Hyggen m.fl., Muligheter og hindringer for barn  i
lavinntekstsfamilier. En kunnskapsoppsummering. NOVA — Rapport 2018111.
” Ungdomspanelet 2020, Ungdomspane/ets innspill til regjeringens lavinntektsstrategt Redd Barnas
barnehøring 2020, Barns innspill til regjeringens lavinntektsstrategi.
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