
 

 

 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon* Handelspolitisk avdeling Saksbehandler 

Postboks 8090 Dep Grubbegata 1 22 24 90 90 Jørn Petter Kvamme 

22 24 65 30 0032 Oslo Org.nr.  

postmottak@nfd.dep.no www.nfd.dep.no 912 660 680  

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 

Universitetsgata 2 

0030 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/3112-3 10.08.16 

 

Høring av forslag til endring i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell – 

gjennomføring av endringer i yrkeskvalifikasjonsdirektivet 

Vi viser til høringsbrev om forslag til endring i EØS-forskriften om godkjenning av 

helsepersonell.  

 

NFD er nasjonal IMI-koordinator og har et særskilt ansvar for å bidra til at 

Informasjonssystemet for det indre marked (IMI) fungerer godt. I den forbindelse har vi to 

kommentarer til forslaget i høringsnotatet.  

 

Definisjonen av IMI 

Forordning (EU) nr. 1024/2012 (IMI-forordningen) ble tatt inn i norsk rett ved forskrift om 

gjennomføring i norsk rett av forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid 

gjennom informasjonssystemet for det indre marked og om opphevelse av kommisjons-

beslutning 2008/49/EF. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016.  

 

IMI-forordningen artikkel 5 bokstav a) definerer IMI. Definisjonen som foreslås i 

høringsnotatet avviker fra den nevnte definisjonen i IMI-forordningen. Det er i 

utgangspunktet ikke hensiktsmessig at samme fenomen gis forskjellig legaldefinisjoner i 

forskjellige deler av norsk lovgivning. Vi vil derfor be Helse- og omsorgsdepartementet 

vurdere om definisjonen i forordningen også kan benyttes i EØS- forskriften. 

 

Informasjon om at ansvarlige myndigheter benytter IMI 



Side 2 

 

Høringsnotatet bygger på at det ikke er behov for å fastsette i forskrift at ansvarlige norske 

myndigheter skal benytte IMI. Helse- og omsorgsdepartementet kan sørge for at de relevante 

myndighetene benytter IMI ved bruk av andre styringsvirkemidler.  

 

IMI-forordningen har bestemmelser om behandling av personopplysninger, inkludert rett til 

varsling og sletting. De som registreres i IMI kan derfor ha interesse av informasjon om at 

IMI benyttes til å behandle personopplysninger om dem og til å utveksle informasjon med 

myndigheter i andre EØS-stater. Kunnskap om at IMI benyttes av ansvarlige myndigheter vil 

gjøre det lettere for de berørte yrkesutøverne å gjøre seg kjent med sin rettsstilling. 

 

Tilsynet med norske myndigheters bruk av IMI utøves av Datatilsynet. Av hensyn til tilsynet 

med IMI, kan det også være hensiktsmessig med informasjon i forskriften om at IMI benyttes. 

 

Vi vil oppfordre Helse- og omsorgsdepartementet til å vurdere om EØS- forskriften, for 

eksempel i §§ 21 og 28, kan informere om at IMI benyttes til bestemte saksbehandlingsskritt, 

selv om dette ikke er nødvendig for å pålegge statlige organer å bruke IMI. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Marit Andria (e.f.)  

Fung. avdelingsdirektør 

 Jørn Petter Kvamme 

 underdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Adresseliste 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 0030 OSLO 
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