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Høring  -  endring av prioriteringsforskriften  -  Helsehjelp til personer som
oppholder seg ulovlig i landet

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 25. november 2010 med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknader:

Punkt 4.2 om menneskerettigheter og punkt 6.2 hvor forholdet til barnekonvensjonen
tas opp, kunne med fordel gitt en noe mer utfyllende vurdering av rettstilstanden. Blant
annet kan det være grunn til å se nærmere på konvensjonsorganenes generelle
kommentarer (f.eks. General Comment No. 20 til FNs konvensjon om økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter, General Comment No. 30 til FNs
rasediskrimineringskonvensjon).

Når det gjelder barnekonvensjonen, har Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen
på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet foretatt en gjennomgang av norsk
rett opp mot konvensjonen i "Barnets rettigheter på barnets premisser — utfordringer i
møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett" (2009). I punkt 6 om avskjæring av
velferdsytelser til barn uten lovlig opphold kommer han med enkelte utsagn som kan se
ut til å gå lenger enn det departementet legger opp til i høringsnotatet. Vi antar at man i
forbindelse med forskriftsendringen også bør oppklare eventuelle uklarheter dette kan
skape.

Videre vil vi understreke nødvendigheten av å tilby et helsetilbud til personer uten
lovlig opphold som utgjør en fare for samfunnet og befolkningen. Dette inkluderer både
personer som er bærere av smittsomme sykdommer som befolkningen må beskyttes
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mot og psykisk helsevern til psykisk ustabile personer. Det er nærliggende å tro at
blant personer uten lovlig opphold i landet er det en stor andel med psykiske lidelser.
Disse må hindres i å utføre voldshandlinger og utgjøre en fare for andre, ved å tilbys
helsehjelp når slikt behov identifiseres.

Hovedregelen om at personer som ikke har lovlig opphold i landet, skal betale for den
helsehjelp de mottar, foreslås videreført. Vi er enige i at det bør utvises fleksibilitet mht.
betalingstidspunktet i tråd med pasientens betalingsdyktighet. Det kan stilles spørsmål
ved om dette kan virke som en såkalt pull-effekt, dvs, at et godt og rimelig helsetilbud
kan tiltrekke seg søkere til Norge. Vi vet generelt lite om hva som er mulige pull
effekter for personer som vurderer å søke asyl i Norge. Den kunnskapen vi har, tilsier
at framtidsutsikter er viktig, som tilgang til arbeidsmarkedet og velferdstjenester. Vi
har vurdert det dithen at dette forslaget ikke vil ha vesentlig betydning for antallet som
søker seg til Norge, eller motvirke arbeidet for å motivere og stimulere til retur. Vi tror
heller ikke at helsetilbudet slik det fremstår dersom foreslåtte endringer gjennomføres,
i seg selv vil være et argument for å motsette seg retur.
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