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Det vises til Nærings- og handelsdepartementets brev 27. august 2009 om høring om
forskrift til tjenesteloven.

Finansdepartementet vil innledningsvis vise til at det i høringsbrev med vedlegg ikke er
presentert eventuelle administrative eller økonomiske konsekvenser av
forskriftsforslaget. Finansdepartementet ber derfor om at dette blir gjennomført.

Finansdepartementet har nedenfor følgende merknader til utkast til forskrift:

Til orskri  en 3
Tjenesteforskriften § 3 fastsetter unntak fra tjenestelovens hovedregel om rett til å yte
grenseoverskridende tjenester. Det følger av tjenestedirektivet artikkel 17 nr. 6 at
artikkel 16 om rett til å yte grenseoverskridende tjenester ikke kommer til anvendelse
på forhold som reguleres av yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Dette kommer til uttrykk i
utkastet til forskrift § 3 første ledd bokstav a. Regnskapsførertjenester og
eiendomsmeglingstjenester er regulert av yrkeskvalifikasjonsdirektivet og vil slik
Finansdepartementet forstår utkastet til forskrift være unntatt fra tjenesteloven § 16 i
medhold av tjenesteforskriften § 3 første ledd bokstav a.

Til orskri en 4
Forskriften § 4 fastsetter at Altinn skal være kontaktpunkt i henhold til tjenesteloven
§ 6. Det følger av tjenesteloven § 6 at tjenesteyter har rett til å bruke et elektronisk
kontaktpunkt til å fullføre alle fremgangsmåter som er nødvendige for å starte og utøve
tjenestevirksomhet, herunder innlevering av dokumentasjon, registrering av søknader
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og svar på disse. Det fremgår videre av forskriften § 9 at forskriften er ment å tre i kraft
28. desember — samtidig med loven. Det fremgår ikke klart om det er meningen at
Altinn skal kunne benyttes av tjenesteytere fra denne dato.

Et elektronisk, nasjonalt kontaktpunkt vil innebære at den informasjon som i dag er
tilgjengelig, samt søknadsskjemaer med vedlegg, må utvikles/bearbeides for Altinn-
portalen. I tillegg vil en elektronisk søknadsprosess kreve tilrettelegging i bl.a.
Kredittilsynets elektroniske saksbehandlingssystem for mottak, lagring/arkivering
samt ordinær saksbehandling.

I Ot.prp. nr. 70 (2008-2009) om Tjenestevirksomhet s. 137-138, fremgår det at ansvarlige
myndigheter innenfor sitt område må sørge for at tjenesteyterens kontakt med den
ansvarlige myndighet kan skje gjennom kontaktpunktet. Det er videre forutsatt at de
tekniske løsningene utarbeides i samsvar med Altinn.

Etter det Finansdepartementet har fått opplyst fra Kredittilsynet, som igjen har vært i
kontakt med Brønnøysundregistrene, var arbeidet med å utvikle en slik løsning ikke
igangsatt per september i år, og vil trolig ikke bli igangsatt før januar 2010.
Finansdepartementet antar derfor at det ikke vil være mulig å benytte Altinn som
kontaktpunkt for de tjenester som er underlagt Kredittilsynet på det tidspunktet som er
fastsatt for forskriftens ikrafttredelse, og stiller spørsmål ved om ikke § 4 bør
iverksettes på et senere tidspunkt.

Til orskri  en 7
Tjenesteforskriften § 7 gir utfyllende regler om taushetsplikt og personvern ved
informasjonsutveksling med myndigheter i andre EØS-stater. Når det gjelder
innhenting og behandling av informasjon som utveksles med myndigheter i andre EØS-
stater, skal dette skje i samsvar med personopplysningsloven med tilhørende
forskrifter. Finansdepartementet mener dette også har en side til offentlighetsloven
som ikke synes løst, herunder bl.a. hvordan henvendelser til og fra myndigheter i andre
EØS-stater skal journalføres.
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