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Høring - Implementering av EU-direktiv 2005/26/EF  om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett -  Endringer i
helsepersonelloven,  alternativ behandlingsloven,  folketrygdloven og
tilhørende forskrifter,  samt forskrift om autorisasjon m.m. av helsepersonell

KS har mottatt ovennevnte sak for høring. Innledningsvis vil KS beklage at Sosial-og
helsedirektoratet ikke har funnet det hensiktsmessig å inkludere aktuelle
arbeidsgiverorganisasjoner i deres arbeid vedr. konsekvenser av innlemmelsen av
direktivet. KS anser det som uheldig at representantene for arbeidsgiverne, som i ettertid
skal benytte dette lovverket ikke har hatt anledning til deltakelse i direktoratets
arbeidsgruppe. Det er svært spesielt at kun den ene siden av arbeidslivet
(arbeidstakerorganisasjonene) har vært inkludert i forarbeidene. Dette medfører at KS ikke
har hatt mulighet for innflytelse på utredningen. Høringssvaret vil derfor i en viss grad
bære preg av dette.

Enklere og mer tilgjengelig regelverk
Departementet ønsker synspunkter på i hvilken grad arbeidsgruppens forskriftsutkast bidrar
til forenkling av regelverket, og eventuelt om det er behov for ytterligere forenkling av
forskriftens bestemmelser. Utkast til forskrift gjengir direktivets innhold mest mulig direkte
der innholdet antas å ha vesentlig betydning for søkers rettigheter. I de tilfeller
bestemmelsen i hovedsak er rettet mot godkjenningsmyndigheten, foreslår arbeidsgruppen
å bare vise til den aktuelle artikkel i direktivet.

KS vil først si seg enig i at det gis en ny forskrift i stedet for å endre på den som gjelder i
dag. KS mener imidlertid at forskriften bør bli enda enklere og mer leservennlig. Et
eksempel på dette er utkast til § 1-2 andre ledd. Det synes hensiktsmessig å forklare i
forskriftsteksten at de øvrige definisjoner i direktivet artikkel 3 i hovedsak retter seg mot
godkjenningsmyndigheten. Forskriften er ikke leservennlig nok dersom helsepersonell,
arbeidsgivere eller andre må lese direktivet for å forsikre seg om at de ikke overser en
viktig definisjon. Dette synspunktet er gjennomgående; dersom forskriften viser til artikler
i direktivet, bør det et sted i forskriften fremgå hvem som har anledning til gjøre seg kjent
med den artikkelen det vises til. I utredningen til arbeidsgruppen og i høringsbrevet til
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departementet uttales det at det i hovedsak er godkjenningsmyndigheten, men det kan ikke
forutsettes at helsepersonell, arbeidsgivere m.v. leser forarbeidene.

Til § 8-3 Saksbehandling og kontroll av yrkeskvalifikasjoner:
Andre ledd er ikke så presis som direktivet i forhold til at tjenesteyter skal underrettes
innen fristen på en måned. Tredje og fjerde ledd bør slås sammen, slik at henvisingen til
'forrige " ledd blir riktig. Alternativt bør det stå "andre ledd". For øvrig er ordlyden i
tredje ledd ikke i overensstemmelse med direktivet artikkel 7 nr. 4 tredje ledd i dansk
utgave; i utkast til forskrift heter det "pasienters helse eller sikkerhet ", mens det i
direktivet heter  "den offentlige sikkerhed eller sundbed. "

Til § 9-3 Språkkrav
Forskriftsutkastets § 9-3 angir bestemmelser om språkkrav. Et formål med forskriften er
som nevnt å gjøre regelverket enklere og mer leservennlig. KS ber derfor om at det klart
framkommer av forskriften at arbeidsgiver har ansvar for språkkravene. Det er ikke
tilstrekkelig at dette er påpekt i forarbeidene.

Endring i helsepersonelloven
KS støtter departementets forslag om en ny disiplinærbestemmelse for midlertidig ansatte i
helsepersonelloven § 57 nytt femte ledd, herunder at dette ikke synes å stride mot
direktivet.
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