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Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting -
høring

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets ekspedisjon av 31.
januar 2011.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende merknader i saken:

HOD vil peke på at ved bosetting av flyktninger i kommunene blir kommunene også på-
lagt å sørge for nødvendig helsehjelp til de personer som bosettes, jf. kommunetjeneste-
loven § 1-1. Det kan utgjøre en utfordring, særlig for mindre kommuner, å finne kvalifi-
sert helsepersonell på kort tid, slik at man kan sikre kapasiteten i helsetjenesten i den
grad som vil være nødvendig dersom kommunen blir tilvist mange flyktninger. Det må
her også ses hen til at helsetilstanden til flyktninger kan være noe forskjellig fra det hel-
sepersonell vanligvis møter, samt at særlige behov, slik som for eksempel tilgang til
tolk, kan gjøre  seg  gjeldende.

HOD vil derfor understreke at ved tilvisning av flyktninger til en kommune, er det nød-
vendig å se hen til at ivaretakelse av tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester er
sikret før tilvisningen skjer, og at kommunene eventuelt må gis tilstrekkelig tid, og even-
tuelt bistand, til å sikre dette. HOD antar at manglende tilgang til nødvendig helsehjelp
kan være en  "tungtveiende grunn",  jf. høringsnotatet pkt. 6, som medfører at fylkesmannen
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ikke vil benytte tilvisningsretten i slike tilfeller. Likeledes må tilgangen til nødvendig
helsehjelp være sikret dersom fylkesmannen eller staten går inn og leier bolig til flykt-
ninger i en kommune, jf. høringsnotatet pkt. 8.

Med vennlig hilsen

Ce7(.tPk,
Ann M. Løseth e.f.
avdelingsdirektør
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