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Høring  -  Kap 4, 17, 18 og 20 i ny utlendingsforskrift og utkast til forskrifter
til kap 13 i ny utlendingslov (særskilte regler for EFTA/EØS borgere mv) og
enkelte mindre lovendringsforslag og forslag til regelverk for å følge opp
forslag i St. meld. Nr 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til
forskrifter til ny utlendingslov kapittel 3 om arbeid og studier mv

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) ekspedisjon av 23. mars 2009.

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

Endringer i utlendingsregelverket er sendt på høring i separate forsendelser med ulike
frister. HOD har vurdert forslagene samlet med det formål å se på mulige konsekven-
ser for gjeldende forskrift om tuberkulosekontroll. Vi viser til e-mail av 30. april 2009,
med utsettelse av høringsfristen til 22. mai 2009 fra Arbeidsmarkedsavdelingen i AID
og telefon kontakt mellom Helene Nagel og Kenneth A. Baklund i Innvandringsavdelin-
gen i AID.

Som det ble gjort oppmerksom på i HODs høringsuttalelse av 18. januar 2008 er det for
enkelte grupper direkte sammenheng mellom utlendingsregleverket og plikten til å la
seg underkaste tuberkulosekontroll. Etter tuberkulosekontrollforskriften § 3-1 bokstav
a) har personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg i
mer enn tre måneder i riket og som ikke er unntatt fra krav om arbeidstillatelse eller
oppholdstillatelse, samt flyktninger og asylsøkere, plikt til å la seg undersøke.

Endringer i kravene om oppholds eller arbeidstillatelse får dermed direkte virkning for
denne gruppens plikt til tuberkuloseundersøkelse.

For at helsetjenesten skal kunne fange opp personer med plikt til tuberkuloseundersøk-
else, har politiet etter gjeldende utlendingsforskrift § 51 plikt til å orientere utlendinger
med meldeplikt for politiet om plikten til tuberkuloseundersøkelse og til å sende meld-
ing til helsemyndighetene.
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Følgelig har endringer i plikten til å melde seg for politiet og/eller endringer i politiets
plikt til å orientere og sende melding, betydning for muligheten til å gjennomføre tuber-
kulosekontrollen etter tuberkulosekontrollforskriften i praksis.

HOD har besluttet å evaluere gjeldende tuberkulosekontroll i løpet av 2010. Frem til
resultatene av denne evalueringen foreligger er vi innstilt på at det gjøres minst mulig
endring i plikten til å fremstille seg for tuberkulosekontroll. For å nå dette målet er det
ønskelig med bistand fra AID slik at det kan foretas de nødvendige tilpasninger i tuber-
kulosekontrollforskriften og ny utlendingsforskrift.

Vi oppfatter konsekvensene av de foreslåtte endringene for tuberkulosekontrollen slik:

Dagens krav om oppholdstillatelse for EØS borger som skal være i landet i mer enn tre
måneder erstattes av en enklere registreringsordning Dersom borgeren lar være å re-
gistrere seg vil det ikke påvirke oppholdsretten. Registreringsbeviset er å anse som et
bevis for den oppholdsretten som følger av EØS-regelverket. I gjeldende tuberkulose-
forskrift må derfor kravet til oppholdstillatelse erstattes av en annen formulering. Sam-
tidig må det innføres en plikt om informasjon og melding tilsvarende gjeldende utlen-
dingsforskrift § 51 for eksempel i bestemmelsen om registreringsbevis.

Tilsvarende må det gjøres endringer for familiemedlemmer til EØS borgere som er
tredjelandsborgene og andre grupper som ikke lenger får krav om oppholdstillatelse,
men har oppholdsrett ved opphold ut over tre måneder, både i tuberkuloseforskriften
og i utlendingsforskriften for eksempel i bestemmelsene om utstedelse av oppholdskort
fra politiet.

Utlendingers plikt til å gi melding til myndighetene i gjeldende forskrift § 51 vil bli er-
stattet av ny utlendingsforskrift § 4-23. Utlendinger som har fått oppholdstillatelse før
innreise, skal senest innen en uke etter innreise melde seg for politiet på oppholdssted-
et, jf utlendingsloven 2008 § 19. Gjeldende meldeplikt for utlending som akter å søke
om arbeids eller oppholdstillatelse fra riket er i hht høringsbrevet s.15 ikke videreført
verken i loven eller i utkastet til forskrift. Samtidig er det i forskriften kapittel 10 fore-
slått ulike bestemmelser om meldeplikt for personer som kan søke opphold/og eller
arbeidstillatelse fra riket. På denne bakgrunn oppfatter vi forslaget om meldeplikt som
uklart og imøteser veiledning fra og videre dialog med AID.

For øvrig merker vi oss at det i høringsnotatet s. 15 er presisert at politiet må gi meld-
ing til helsemyndighetene med en gang.
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