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Øring - Utkast til endringer av forskrift om tuberkulosekontroll MSIS og
tuberkuloseregistreringsforskriften og blåreseptforskriften

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 10. oktober 2008 om
ovennevnte samt justisdepartementets brev av 16. oktober 2008.

Utkastet til forskrift har vært forelagt Oslo politidistrikt og Politiets utlendingsenhet. Vi har
ikke mottatt tilbakemelding innen fristen, men eventuelle høringssvar kan ettersendes.

Politidirektoratet har ingen merknader til utkastet til endringer av forskriftene.
Departementet påpeker at det i forbindelse med politiets behandling av arbeidstillatelser har
vært noe diskusjon om hvilket ansvar politiet har for å orientere søker om plikten til testing
samt orientering til helseinstitusjon. Dette er regulert i utlendingsforskriften § 51 fjerde ledd:

"Når rwtleØirr rt skal oppholde seg i riket ut ow  tre måneder; skal politØ føre zedk omrente kjent
nrd pliktm til å frwstilk seg til tuh uØeundersaeelse etter lovav 5. august 1994 nr 55 om zem
net smttso sykd r (snittezemloze&. Politiet skal gi za*wn nt helsen ghet mldi?«
ovn nazn og adresse på u somskal opphete seg i riket ulet tre nxån der"

Under "Merknader til de enkelte kapitler og paragrafer i tuberkulosekontrollforskriften"
viser § 3-1 til utlendingsforskriften. Videre fremgår at: "Ø forØettes at korer iinele eient ielt
armet penoraell i kon mnrehelsetjer set tar kontak t ned pe Borer sove ikke inneri rimelig tet nuter
aveget initiativ slik at wdme zelsen blir fomØtt': Vi antar at denne merknaden i tillegg til en
henvisning til utlendingsforskriften er tilstrekkelig i forhold til klargjøring av politiets ansvar.

Politiets orientering er i dag basert på manuelle rutiner. Det kan vurderes om dagens rutiner
kan effektiviseres og forbedres, eksempelvis ved opprettelse av nye rutinetrinn i DUF. Vi
legger imidlertid til grunn at dette er vurderinger som ikke omfattes av høringen.
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