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Høringom forslagtil forskrift om praktisktjeneste (turnustjeneste) for å få
autorisasjonsom fysioterapeut
Vi synes det er positiv at det nå kommer en forskrift som samler alle retningslinjer som omhandler
turnustjenesten for fysioterapeuter på ett sted, og som formaliserer det i større grad enn hva som har
vært tilfelle tidligere.
Vi synes det er bra at man fjerner muligheten til å trekke seg et år, for å kunne få et bedre
trekningsnummer det neste, som foreslått i ny §18.
I rundskriv IS-11/2005 avsnitt 3.6.1 er det omtalt retningslinjer for bytte av region. Dette er en etablert
og brukt praksis, og vi mener derfor at dette også bør omtales i den nye forskriften.

Vi registrererat det blir foreslått å fjerne barneplassbestemmelsene
, og kun videreføre bestemmelsen
om eneforsørgerfor barn under 12 år som kriteriumfor særplass.Dette er vi sterkt uenigei, da en slik
ordningkan føre til at flere blir eneforsørgere. Vi mener at det å ha ansvarfor barn mellom 0 og 12 år
bør gi rett til barneplass. Med barneplassmener vi særplassi nærheten av barnets bosted. Vi viser til
diskusjonenomkringforslagettil ny barnelovsom ble fremmet i fjor høst, der problemeneknyttet til
endring av bosted for hovedforsørger ble tatt. opp
Utvalgets flertall gikk her inn for at begge
foreldrene måtte være enige i flyttningen dersom den vanskeliggjorde samvær. Dersom disse reglene
for tildelingav særplassvedtas, vil departementet her gjøre stikk motsatt av hva som ble fremmet i
dette forslaget; man vil risikereå tvangsflytteet barn fra en forelder for en lengre periode.
I forbindelse med særplassreglementet mener vi at det bør konkretiseres hvordan plassene skal
tildeles, for å unngå ulik praksis på de ulike stedene. Med dette mener vi at det bør være bestemt fra
sentralt hold om de som har fått tildelt særplass får velge plass først uavhengig av trekning, eller om
det skal holdes av plasser i et bestemt område under det ordinære valget av plasser.
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Vedlegg:
Studentparlamentet er Høgskolen i Bergen sitt øverste studentorgan.
Vi vedtok enstemmig på vårt møte den 19/02-09 å støtte Studentrådet

i MØllendalsveien i deres

høringsuttalelse med følgende vedtak:
Studentparlamentet støtter studentrådet i Møllendalsveien i deres svar på høring om nyforskrift om
praktisk tjeneste for å få autorisasjon som fysioterapeut.
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