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SVAR - HØRING - FORSLAG OM FORSKRIFTSENDRINGER SOM INNFØRER NY 
TURNUSTJENESTE FOR LEGER 
 
Høringsuttalelsen vil bli behandlet av Drammen bystyre i møte 23. oktober, og avgis under 
forutsetning av politisk godkjenning. Utskrift av møtebok vil bli ettersendt. 
 
Drammen kommune slutter seg i hovedsak til de forslagene som fremgår av høringsnotatet. 
 
De viktigste endringene sett fra kommunens ståsted knytter seg til rekrutteringsprosessen. Overgangen 
fra en ordning der kommunen får tildelt turnuskandidater fra sentralt hold, til en søknadsbasert ordning 
vil kunne innebære betydelige praktiske og ressursmessige konsekvenser for kommunen, avhengig av 
hvilken nærmere regulering som blir endelig vedtatt. 
 
Kommunen støtter forslaget om at rekruttering av turnusleger stort sett skal skje samsvar med de 
ordinære reglene i arbeidslivet, med en ordinær tilsettingsprosess, intervju med kandidater mv. 
Kommunen er derunder positiv til at tilgang til bolig ikke skal være regulert i ny forskrift, men er 
skeptisk til forslag som innebærer brudd på de alminnelige arbeidsrettslige prinsippene, blant annet 
forslaget om at turnuskandidater som har akseptert stilling i første pulje ikke kan søke på stillinger 
utlyst i andre pulje.  

Kommunen er videre av den oppfatning at søknadsprosessen bør gjøres så enkel som mulig. Det er 
noe uklart hvordan den web-baserte løsningen vil fungere. Det bør være anledning for arbeidsgiver til 
å foreta søk ut fra bestemte kriterier for å begrense antallet søknader. 
Kommunen vil videre påpeke en uklarhet som oppstår ved videreføring av meldeplikten i 
turnusforskriftens § 16. Uklarheten knytter seg til hvilke konsekvenser en slik melding vil ha når 
arbeidsforholdet reguleres av alminnelige regler.  

Kommunen anser det som en fordel dersom kommunen selv får anledning til å tilsette turnusleger. 
Forslaget om at helseforetak og kommuner skal foreta samlet tilsetting for hele turnusperioden støttes 
ikke, da dette vil gi kommunen for liten innflytelse i rekrutteringsprosessen. Ettersom det er 
helseforetaket som har ansvaret for den første delen av turnusperioden er det rimelig å anta at 



 
 

  

rekrutteringen da vil skje i helseforetakets regi, og kandidater som er motivert for arbeid innen 
spesialisthelsetjenesten vil lett kunne bli foretrukket. Det er ønskelig for kommunen å rekruttere 
kandidater som har ønske om å arbeide i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Kommunen er enig i at det blir stilt krav om at veiledet praksis tilsvarende norsk turnustjeneste må 
gjennomføres etter avsluttet medisinsk grunnutdanning i andre EØS-land. I høringsnotatet fremstår det 
som noe uklart om det vil være krav om turnustjeneste til enhver klinisk legejobb, for eksempel 
sykehjemslege. Det bør klargjøres om det bare er adgang til forskerstillinger og administrative 
stillinger for autoriserte leger som ikke har gjennomført turnustjeneste. 
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