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Høring -  Utkast  til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning
for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften)

Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 1. februar 2007 og vårt svarbrev av 24.
april 2007. Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker å ettersende opplysninger med relevans
for høringssaken.  Dette gjøres etter avtale med Helena Wilson ved telefonsamtale 3. mai 2007.

I utkast til § 13 annet ledd bokstav e heter det at for å motvirke at smittsomme sykdommer føres
inn i  landet eller spres til andre land, kan Sosial- og helsedirektoratet bestemme "at det etter
anbefaling fra Verdens helseorganisasjon og ved ekstraordinære tilfeller kan forbys innreise til
eller utreise fra Norge, herunder utreise til bestemte land". Det vises i bestemmelsen til lov 5.
august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-3.

AID gjør oppmerksom på at i forbindelse med gjennomføringen av EUs grenseforordning i norsk
rett ble utlendingsloven (utl) § 27 første ledd bokstav j endret, jf. endringslov 30. juni 2006 nr. 37.
Bestemmelsen gir i dag hjemmel for å bortvise en utlending som ikke er omfattet av EØS-avtalen
eller EFTA-konvensjonen, når det er nødvendig av hensyn til folkehelsen. Ved slik bortvisning er
det utlendingsmyndighetene som treffer vedtak, etter anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet.
Det er grunn til å tro at IHR-forskriften § 13 og utl § 27 første ledd bokstav j vil komme til
anvendelse i samme situasjon. AID ber derfor HOD vurdere om det er behov for en henvisning til
utl § 27 første ledd bokstav j i IHR-forskriften eller i eventuelt tilhørende rundskriv/retningslinjer.
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