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Kommentarer til forslag til ny forskrift om autorisasjon  mv. av helsepersonell i
henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

Vi viser til brev av 2. juni 2008 om en kommentarrunde på forslag til ny forskrift om
autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land.
Kunnskapsdepartementet fikk i telefonsamtale 18. juni utsatt frist til å besvare
kommentarrunden.

Etter Kunnskapsdepartementets oppfatning synes forslaget å gjennomføre
bestemmelsene i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, videre
at de bestemmelsene i direktivet som ikke er gjengitt er av mer prosessmessig art og
følgelig ikke er nødvendig å ta med i forskriften. Kunnskapsdepartementet mener
forslaget til forskrift er en god gjennomføring av direktivet.

Vi har noen kommentarer til forslaget:

Til § 4 bokstav c) Kvalifikasjonsbevis.
Ordlyden i bestemmelsen gjennomfører definisjonen slik den er gitt i direktivet artikkel
3 nr. 1 i tillegg er det inntatt artikkel 3 nr. 3. Kunnskapsdepartementet vil i den
anledning vise til at for sektoryrkene må minstekravene for utdanning oppfylles, jf
artikkel 2 nr. 2 siste setning. Dette bør komme frem i definisjonen eller i forslagets § 23.

Til § 16 Utøvelse av midlertidig tjenesteyting
I de tilfellene yrket ikke er lovregulert i hjemstaten nevner direktivet i artikkel 5 nr. 1 b)
siste punktum at det ikke et krav om to års utøvelse av yrket dersom enten yrket eller
utdanningen og opplæringen fører fram til yrket er lovregulert.

Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90* Avdeling for analyse, internasjonalt Saksbehandler
Postboks 8119 Dep Akersg. 44 ostmottak@kd.de no arbeid og kompetansepolitikk Knut Astad
0032 Oslo www.kunnskapsdepartementet.no Telefon 22 24 75 03 22 24 70 39

Org no. 872 417 842 Telefaks 22 24 27 32



Kunnskapsdepartementet foreslår at bestemmelsen endres, med følgende tillegg etter
siste punktum:  »Kravet om to års utøvelse kommer ikke til anvendelse når enten yrket eller
utdanningen og opplæringen som fører frem til yrket er lovregulert".

Til § 18 Saksbehandling og kontroll av yrkeskvalifikasjoner
En eventuell kontroll kan ikke gjøres for sektoryrkene,  da disse godkjennes automatisk
etter kapittel 2. Kunnskapsdepartementet foreslår følgende tillegg i forslagets andre
ledd: "...eller provisorfarmasøyt,  som godkjennes automatisk etter kapittel 2, skal ikke
kontrolleres etter første ledd."

Til § 26 Dokumentasjon ved søknad
I punkt a) er det nevnt bevis for søkers identitet,  i vedlegg VII til direktivet kan landene
kreve bevis for søkers nasjonalitet.  I forslagets §  17 er det nevnt nasjonalitet.
Kunnskapsdepartementet foreslår at bestemmelsene får likelydende ordlyd og at en da
krever bevis for søkers nasjonalitet.

I punkt b) nevnes det at søker skal gi bekreftelse på yrkeskvalifikasjoner og attest for
yrkeserfaring.  Dette kravet kan være litt for strengt i forhold til direktivet.  I direktivet
nevnes at attest for yrkeserfaring kan kreves der det er nødvendig.

Til § 28 Underretning til andre lands myndigheter
I forslagets siste ledd er det sagt at kompetent myndighet skal gi opplysningene innen
tre måneder.  Kunnskapsdepartementet foreslår å endre dette til to måneder, jf.
direktivet vedlegg VII nr. 1 bokstav d første avsnitt siste punktum.
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