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Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader i saken:

ARBE1DS- OG 1NKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

1 8 MAI 2009

I høringsnotatet punkt 3.1 drøftes bl.a. rett til opphold for tredjelandsborger i familie
med en EØS-borger, jf. ny utlendingslov § 110 annet og tredje ledd. I forskriftsutkastet §
19-8 tredje ledd foreslås en bestemmelse om at det er en forutsetning for oppholdsrett
at familiemedlemmet "er omfattet av en sykeforsikring som dekker alle risikoer under
oppholdet".

I notatet punkt 3.2 omtales oppholdsrett for tjenesteytere og etablerere i henhold til ny
utlendingslov § 110 fierde ledd. Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke se at det er
drøftet om det er behov for et tilsvarende krav til helseforsikring knyttet til opphold for
disse gruppene.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til grunn at utsendte arbeidstakere i henhold
til særskilte bestemmelser i trygdeavtaler med andre land er eller kan være unntatt fra
pliktig medlemskap i folketrygden selv om de bor og/eller arbeider i Norge. Det vises
til rundskriv 1-2/2008 punkt 3 hvor det også heter:
"... Utsendte arbeidstakere skal fortsatt være omfattet av ordningen i senderstaten og vil i ut-
gangspunktet ikke ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp i Norge (som bosatt eller med-
lem av folketrygden).
De nevnte grupper vil likevel kunne ha rettigheter som konvensjonspasienter, jf. punkt 6
nedenfor. ..."
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Når det gjelder utsendte arbeidstakere som er utsendt fra andre EØS-land, men som
ikke er EØS-borgere, antar departementet at disse ikke vil være stønadsberettiget etter
trygdeforordning nr. 1408/71, eller at de bare omfattes i den utstrekning senderstaten
har bestemt det.

Hvorvidt en person er medlem av folketrygden eller er stønadsberettiget etter gjensidi-
ge avtale med annet land (konvensjonspasient) vil ha betydning for hvor omfattende
rett til helsehjelp vedkommende vil ha, og for betalingsspørsmål. Personer som ikke er
bosatt i Norge og heller ikke er medlem av folketrygden eller konvensjonspasient, har
begrensede rettigheter, jf. blant annet pasientrettighetsloven § 1-2 med forskrift, spesia-
listhelsetjenesteloven § 5-3 og rundskriv 1-2/2008.

Helse- og omsorgsdepartementet mener derfor at det bør vurderes om det for den grup-
pen tredjelandsborgere som får oppholdsrett etter § 110 fierde ledd, skal settes som en
forutsetning for oppholdsrett at vedkommende er omfattet av en sykeforsikring, med
mindre vedkommende er stønadsberettiget i medhold av trygdeforordning nr. 1408/71
artikkel 22.

Mer generelt ser Helse- og omsorgsdepartementet at det kan være behov for en klar-
gjøring av retten til helsehjelp for personer i denne gruppen, på samme måte som for
andre grupper som ut fra oppholdsstatus, oppholdets varighet eller formål ikke faller
inn under de alminnelige regler om medlemskap i folketrygden. Det er i utformingen
og praktiseringen av utlendingsregelverket viktig å se hen til sammenhengen mellom
en persons status etter utlendingsregelverket og folketrygdens regler om medlemskap
og annet regelverk som gir rett til velferdsgoder, se også tidligere korrespondanse,
blant annet Helse- og omsorgsdepartementets brev 15. april 2009 (deres ref. 200901395)
og brev 30. januar 2009 (deres ref. 200900069).
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