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UTLENDINGSDIREKTORATETS KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL
FORSKRIFTSENDRINGER OG NYE FORSKRIFTER - LOV OM
KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Vi viser til høringsnotat om samhandlingsreformen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
av 4. juli 2011. Utlendingsdirektoratet (UDI) er ikke oppført som høringsinstans, men Justis- og
politidepartementet har bedt UDI vurdere forslagene som er omtalt i høringsnotatets kapittel 9,
"Forslag til forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket".

Generelle kommentarer
UDI støtter forslaget til ny forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer som
oppholder seg ulovlig eller kortvarig i riket, da dagens rettstilstand kan oppfattes som uklar. Vi
mener det er viktig å tydeliggjøre hvem som har overordnet ansvar for helse- og
omsorgstjenestene, herunder ansvaret for finansieringen.

Kommentarer til forskriftsforslagene i kapittel 9

Kommentarer til personkretsen:
Vi mener begrepsbruken i høringsforslaget bør bli mer presis, særlig med hensyn til hvilken
personkrets som omfattes. I høringsnotatet brukes begrepene "personer som oppholder seg
ulovlig eller kortvarig i riket" og "personer som ikke har fast opphold i riket ". Disse begrepene kan
føre til tolkningstvil. I forslag til ny forskift § 2 om fulle rettigheter til helsehjelp er "fast opphold i
riker definert som opphold som "er ment å vare eller har vart i minst 12 månedet". De nevnte
begrepene/kategoriene er ikke innarbeidet i utlendingsforvaltningens begrepbruk, og har ikke et
klart innhold. Tilsvarende er personkretsen som nevnt i forslagets § 6 er uklar. Det er ikke tydelig
hvem departementet sikter til når det vises til personer som har "lovlig, men ikke fast opphold i
riket". Vi anbefaler at begrepsbruken endres i tråd med den begrepsbruken som
utlendingsforvaltningen bruker så langt det passer. Begrepsbruken i forskriftsforslaget samsvarer
forøvrig dårlig med vilkårene for å registreres som bosatt i folkeregisteret, jf
folkeregisterforskriften § 4 -2 som slår fast at "Opphold av minst seks måneders varighet regnes
som bosetting".

Kommentarer til begrepet "lovlig opphold":
Forskriftsforslaget innebærer en videreføring og samordning av regler som i dag fremgår av
prioriteringsforskriften (som nylig er revidert) og kapittel 1 i forskrift til sosialtjenesteloven. Vi
mener det er hensiktsmessig å spesifisere hva som ligger i "lovlig opphold" i forhold til rett til
helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. Begrepet "lovlig opphold" har
ikke et klart definert innhold, og vurderingene vil ofte være kompliserte. Hva som anses som
lovlig opphold vil kunne variere i ulike bestemmelser og regelsett. I noen tilfeller
er begrepet nærmere presisert gjennom retningslinjer. For eksempel er det gitt
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retningslinjer om praktiseringen av vilkåret om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge, se
UDIs rundskriv "RS 2010-135 Lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge ekteskapsloven §
5a". Dette rundskrivet kan også illustrere kompleksiteten i vurderingene som må foretas.

I vårt høringssvar til HODs høringsbrev av 25. november 2010 (deres ref: 201003873-/HGS) om
endringer i prioriteringsforskriften § 1 (rett til helsehjelp til personer uten fast opphold i landet og
personer uten lovlig opphold), bemerket vi at persongruppen som oppholder seg ulovlig i Norge
sammensatt. Selv om det klare utgangspunktet er at utlendinger plikter å forlate landet etter
endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse eller asyl, blir flere likevel værende i Norge etter
negativt vedtak av forskjellige grunner. I noen tilfeller kan det være vanskelig å karakterisere
deres opphold for ulovlig, selv om utreiseplikten gjelder. Med denne bakgrunnen mener vi det vil
være behov for å utarbeide en praktisk veileder til saksbehandlere som skal vurdere vilkåret om
lovlig opphold i forhold til helse- og omsorgstjenester. Det kan derfor være hensiktsmessig at
forskriften viser til at det kan gis nærmere retningslinjer. Utlendingsdirektoratet har også gitt
tilsvarende innspill til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 12. april 2011 om forslag til forskrift
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (201100820-/CSH).

I forskriftsforslagets § 8 Dokumentasjon av at oppholdet er lovlig, står det at "Helse- og
omsorgstjenesten kan kreve at pasient eller bruker dokumenterer lovlig opphold i riker. UDI
foreslår at ordet "kan" erstattes med "skaf'.

Kommentarer til internasjonale forpliktelser
I høringsnotatet nevnes det at FNs barnekonvensjon artikkel 24 inneholder formuleringer som
sier at "barn har rett til å nyte godt av den høyeste oppnåelige helsestandard og
behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering", og at partene skal "sikre at det ytes nødvendig
legehjelp og helseomsorg". UDI vil nevne at tilsvarende rettighet også gjelder for voksne. I
henhold til FN konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) art. 12 skal alle
nyte den høyest oppnåelige helsestandarden (egen utheving). Konvensjonen skiller ikke
mellom personer avhengig av deres juridiske status, men pålegger medlemsstatene å sikre
enhver innen sin jurisdiksjon de rettigheter som følger av konvensjonen, jf. art. 2 (1).

Økonomiske og administrative konsekvenser
I høringsnotatets punkt 9.5 legges til grunn at behov for omsorgstjenester til barn som oppholder
seg ulovlig i landet vil gjelde for et kort tidsrom, siden forutsetningene er at barnet skal forlate
landet i løpet av kort tid. UDIs erfaring er at det ofte kan gå lang tid før barnefamilier forlater
landet etter endelig avslag på søknad om beskyttelse (asyl) i Norge. Forutsetningen stemmer
derfor ikke med den reelle situasjonen. Ellers må vi også nevne at helsemessige forhold,
herunder helse- og omsorgstilbud i Norge, vil være momenter i vurdering om barnet skal få
oppholdstillatelse i Norge, jf. utlendingsloven § 38.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil avhenge av hvilken personkrets som
omfattes. Dersom asylsøkere blir omfattet av rett til kommunale omsorgstjenester, vil dette bety
større økonomiske og praktiske endringer, da andre sektorer overtar områder der UDI i dag
finansierer ekstraordinære tiltak. En utfordring vil derfor kunne være at det vil bli vanskeligere å
etablere mottak i mindre kommuner, da kommunale utgiftene i forbindelse med helse- og
omsorgstjenester til asylsøkere kan øke og vil være lite forutsigbare. For små kommuner kan en
slike utgifter medføre betydelige budsjettmessige konsekvenser. Vertskommunetilskuddet til en
liten kommune kan fort bli "spist opp" av én enkelt sak, dersom asylsøkere omfattes av
tjenestetilbudet. Arlig bruker UDI store beløp på forskjellige helse- og omsorgstiltak for beboere i
mottak, som ikke blir dekket av helsevesenet. En betydelig del av disse midlene brukes til
omsorgstjenester.
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For øvrig viser vi til vårt høringssvar av 18. februar 2011 til HODs høringsbrev av 25. november
2010 (deres ref: 201003873-/HGS) om endringer i priotiteringsforskriften § 1.
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