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Forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU - Høring 

Vi viser til brev av 6. november 2015 med høringsnotat om lov og forskrift som gjennomfører 

direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU. 

Høringsfristen er satt til 10. februar 2016. 

 

Innenfor Samferdselsdepartementet sitt ansvarsområde er det i dag definert lovregulerte yrker 

etter direktiv 2005/36/EF på Statens vegvesen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sitt 

område. Disse myndighetene er godkjenningsmyndighet innenfor sine respektive områder og 

nærmere regler knyttet til de enkelte yrkene er gitt i eget regelverk på de berørte områdene. 

Blant annet har Vegdirektoratet fastsatt en egen forskrift om godkjenning av 

yrkesskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område.  

 

Samferdselsdepartementet støtter i utgangspunktet forslaget om å gjennomføre direktivet ved 

innføring av en horisontal lov hvor noen viktige prinsipper og saksbehandlingsregler 

lovfestes, og en horisontal forskrift med mer detaljerte regler. Vi vil imidlertid peke på at det, 

fordi den horisontale forskriften naturlig nok må bli på et noe overordnet nivå, ikke kan 

utelukkes at det også i fortsettelsen vil kunne være et behov for en nærmere regulering knyttet 

til enkelte yrker. Det fremgår av høringsnotatet at ytterligere regulering i særlovgivningen i 

utgangspunktet bør unngås, for å hindre motstrid i regelverket. Samferdselsdepartementet er 

usikre på hvordan et behov knyttet til konkrete yrker er tenkt ivaretatt ved horisontal forskrift. 

 



Side 2 

 

Både Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Vegdirektoratet står på høringslisten og vil 

avgi egen høringsuttalelse i saken. Som godkjenningsmyndighet for lovregulerte yrker på 

Samferdselsdepartementets område, vil de være nærmere til å vurdere de praktiske 

konsekvensene av det foreslåtte regelverket for sine yrker. 

Samferdselsdepartementet har i tillegg forelagt saken for Statens jernbanetilsyn og 

Kystverket. De har ikke merknader til høringen, men Statens jernbanetilsyn bemerker at for 

yrkeskvalifikasjoner for førere av trekkraftkjøretøy for jernbanen, er direktiv 2007/59/EF om 

sertifisering av førere er implementert i Norge ved førerforskriften av 27. november 2009. 

Førerbevis fra et annet EØS-land aksepteres etter dette regelverket i Norge.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Lasse Lager (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anne Berit Stavseth 

 underdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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