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Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet til høring om endringer i EØS-forskriften
om godkjenning av helsepersonell
Vi viser til høringsbrev av 25. mai 2016 med forslag til endringer i EØS-forskriften om
godkjenning av helsepersonell.
Kunnskapsdepartementet er enig i de forslagene som gjøres og mener at dette gjennomfører
direktiv 2013/55/EU på en god måte.
Departementet er enig i at det ikke er nødvendig å regulere delvis adgang til et yrke, og den
vurderingen Helse- og omsorgsdepartementet har av dette i høringsnotatet. Vi støtter også den
vurderingen at reglene i forskriftsforslaget bør gjelde for Sveits så langt det er mulig og
hensiktsmessig.
Vi foreslår at § 20a tredje ledd strykes, det er ikke nødvendig å regulere hvor yrkesutøveren
skal søke om profesjonskort. Det er Europakommisjonen som legger til rette for hvor det kan
søkes om profesjonskort, og dette gjøres i dag via portalen YourEurope.
Kunnskapsdepartementet vil nevne at selv om det er utpekt ett assistansesenter etter forslag til
yrkeskvalifikasjonsloven (NOKUT), så legger ikke departementet opp til at dette
assistansesenteret overtar de veiledningsoppgavene som Helsedirektoratet utfører i dag.
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Vi vil også nevne at når det gjelder plikten til å varsle om dom ved falsk dokumentasjon, så er
det ikke avklart hvilken myndighet som skal foreta slik varsling til andre medlemsstater. Vi
viser til Prop. 139 L (2015-2016) og kommentaren fra Politidirektoratet om at det ikke er
praktisk gjennomførbart for politiet å foreta slike varslinger. Kunnskapsdepartementet vil i
samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet se nærmere på de praktiske løsningene når
det gjelder varsling, og vil involvere Helse- og omsorgsdepartementet i saken.
Med hilsen

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør
Knut Astad
seniorrådgiver
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