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Krav om fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for referansepersoner med
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i saker om familiegjenforening - høring

Vi viser til ekspedisjon av 14. juli 2009.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader i saken:
Kravet om fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for referansepersonen i familiegjen-
foreningssaker, vil i medhold av forslaget være hovedregelen for alle som får opphold på huma-
nitært grunnlag. Tvingende helsemessige forhold er et grunnlag som kan gi asylsøkere opphold
på humanitært grunnlag. De samme helsemessige forholdene kan medføre at søker kan få van-
skeligheter med å oppfylle kravet om fire års utdanning eller arbeidserfaring, og i beste fall vil
det ta lengre tid enn fire år. Det åpnes riktignok for at det kan gjøre unntak ved dokumentert ar-
beidsuførhet, uten at begrepet problematisert i relasjon til opphold på grunn av tvingene helse-
messige forhold.

Det er uheldig om dårlig helse kommer i veien for å oppnå gjenforening med etablerte familie-
relasjoner. Manglende gjenforening vil dessuten kunne forlenge og forverre sykdomsforløpet
for en allerede utsatt gruppe. Videre vil omsorgstilbudet i kommunene og helsetjenestene gene-
relt kunne påføres ekstrautgifter, både fordi helsen forblir dårlig og fordi den syke vil mangle
omsorgspersoner i den nærmeste familien.

Vi mener det er viktig at unntaksbestemmelsen, som omtales under punkt 5.4.2 på side 10, blir
utformet slik at det også kan gjøres unntak ved helsemessige forhold, men som ikke nødven-

. digvis medfører arbeidsuførhet.
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