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Svar på henvendelse - opphold under forutsetning av 
underhold 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til henvendelse fra dere 19.04.21, hvor dere spør om 
hvilke rettigheter til sosiale tjenester personer som har fått opphold under forutsetning av 
underhold har, når det ikke foreligger forsørgelsesplikt etter norsk lov. Vi beklager at det har 
tatt tid å svare dere. 
 
Dere viser til en tidligere uttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, datert 11.04.19, og 
stiller spørsmålstegn ved om det subsidiære prinsippet kan sette begrensinger på retten til 
økonomisk stønad i de tilfeller hvor det ikke foreligger forsørgelsesplikt etter norsk lov, og der 
det heller ikke foreligger andre reelle muligheter for vedkommende til å sørge for sitt 
livsopphold.  
 
Arbeids- og velferdsdirektorates vurdering 
På bakgrunn av en henvendelse fra Helsetilsynet, kom Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet (AID) den 04.11.21 med en klargjøring av retten til økonomisk 
stønad for personer som har opphold i Norge under forutsetning av underhold. Som følge av 
uttalelsen fra AID, ble rundskrivet pkt. 4.18.2.31 endret. 
 
Endringen medfører at dersom en familiegjenforent kontakter NAV-kontoret og søker 
økonomisk stønad, må NAV-kontoret ta konkret stilling til hvilket hjelpebehov den 
familiegjenforente har, selv om vedkommende er innvilget opphold i Norge under 
forutsetning av at referansepersonen skal underholde ham/henne.  
 
Det subsidiære prinsipp vil imidlertid kunne sette en begrensing i de tilfeller hvor den 
familiegjenforente er ektefelle eller barn til referansepersonen, og referansepersonen faktisk 
kan forsørge dem.  
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