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FORSKRIFT TIL TJENESTELOVEN - HØRING

Det vises tit mottatt høringssak vedrørende forstag tit forskrift tit tjenesteloven, jf
departementets brev av 27. august 2009. HSH har følgende kommentarer tit forstaget.

HSH vil som tidligere anført i vår høringsuttatelse tit tjenesteloven, jf vårt brev av 20.
oktober 2008, påpeke viktigheten av at norske myndigheter samarbeider tett med andre

lands myndigheter om blant annet hvordan regelverket skat kontrotteres og overholdes av

både myndigheter og næringstiv. Et nært samarbeid mellom de utike lands myndigheter er

også viktig for å gi innsyn i og skape tillit tit utike lands prosedyrer og systemer. Vellykket
samspill på disse områdene vil være avgjørende for at direktivet skal kunne bidra tit økt

handel med tjenester, og såtedes til økt vekst og sysselsetting i tjenestesektoren.

Etableringen av hurtigskranker eller kontaktpunkter der tjenestetilbyderne skat få vite all

nødvendig informasjon for å få autorisasjon tit å tilby sine tjenester i landet er et viktig

tiltak. HSH tar tit etterretning at departementet har bestemt at Altinn-portaten skal
utvikles tit å bli kontaktpunktet i henhold tit tjenesteloven.

HSH tar videre til etterretning at tjenestedirektivets krav tit administrativt samarbeid
mettom medlemsstatenes myndigheter skal gjennomføres ved bruk av det indre markeds

informasjonssystem IMI. HSH legger tit grunn departementets syn om at IMI vil gjøre

kommunikasjonen-mettom myndighetene effektiv og sikker, og såtedes vil bidra tit et

bedre titsyn med tjenesteyterne, samt bidra tit at det kan bli mer åpenhet i

saksbehandlingen. Dette vurderer HSH som et viktig og verdifullt punkt.
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