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Høring - Implementering  av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Justisdepartementet viser til helse- og omsorgsdepartementets brev 6. februar 2007.

Vi har følgende merknader:

1. Rett til direkte o 'ør uten avtale med den
Det følger av direktiv 2005/36/EF artikkel 6 nr. 1 bokstav b at en medlemsstat skal
unnta tjenesteytere fra en annen medlemsstat fra krav som stilles til etablerte
tjenesteytere som gjelder "registration with a public social security body for the
purpose of settling account with an insurer relating to activities pursued for the benefit
of insured persons". På bakgrunn av denne bestemmelsen foreslår Helse- og
omsorgsdepartementet endringer både i folketrygdloven og i tilhørende forskrifter for å
kunne unnta tjenesteytere etablert i andre medlemsland som midlertidig yter tjenester i
Norge, fra kravet om avtale med trygden for å få rett til direkte oppgjør. Vi har ingen
nærmere kjennskap til direktivet, men er usikre på om det er riktig å forstå den nevnte
bestemmelsen slik at den avskjærer bruk av den norske ordningen. Den avtalen som
tjenesteytere inngår med trygden for å få rett til direkte utbetalt refusjon, er ikke
utelukkende en registreringsordning, men innebærer også en regulering av
oppgjørstekniske sider ved utbetalingen av refusjon.

Hvis direktivet ma forstås slik at det ikke kan stilles krav om avtale med trygden for rett
til direkte refusjon for tjenesteytere etablert i andre medlemsstater, stiller vi spørsmål
ved om de valgte formuleringene i forslaget til endring av folketrygdloven med
forskrifter uttrykker dette tilstrekkelig klart. I forslaget til endring av folketrygdloven
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§ 22-2 heter det at departementet "kan  i forskrift gjøre unntak" fra kravet om avtale med
trygden for midlertidige tjenesteytere fra andre EØS-stater. Endringen som foreslås i
forskriftene til folketrygdloven, benytter også formuleringen "kan få rett til direkte
oppgjør uten avtale om dette". Vi er skeptiske til om en skjønnsmessig adgang til å
gjøre unntak fra kravet er tilstrekkelig for korrekt gjennomføring av direktivet.

2. Tekniske kommentarer til forsla om forskrift om autorisasjon m.m. av
helse ersonell
Direktiver bør gjennomføres i norsk rett ved transformasjon. Det innebærer at
innholdet i direktivet tas inn i forskrift eller lov. I forslaget til forskrift om autorisasjon
med mer av helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet (EØS-avtalen) henvises det gjennomgående til vilkår i direktivet.
Det innebærer at brukerne av forskriften må konsultere direktivteksten for å få oversikt
over sine rettigheter og plikter etter regelverket. Vi anbefaler i stedet at departementet
tar inn også disse delene av direktivet i forskriftsteksten.
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