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HØRING  -  IMPLEMENTERING AV EU-DIREKTIV 2005 /36/EF OM GODKJENNING
AV YRKESKVALIFIKASJONER FOR HELSEPERSONELL OG NORSK RETT

Saksfremstilling:

Byrådsavdelingen har mottatt  Horing -  implementering  av EU-direktiv 2005/36/EF om
godkjenning  av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell  i norsk rett ,  fra Helse- og
omsorgsdepartementet med høringsfrist  9. mai 2007.

Det nye direktivet får virkning for alle lovregulerte yrker innen EØS-området (ca 100
yrkesgrupper tilknyttet en rekke samfunnssektorer). Endringene som foreslås i denne høringen
gjelder imidlertid bare innlemmelse av direktivet med hensyn til godkjenning av helsepersonells
yrkeskvalifikasjoner. Endringene vil omfatte helsepersonelloven, alternativ behandlingsloven,
folketrygdloven og tilhørende forskrifter, samt forskrift om autorisasjon m.m. av helsepersonell.

Vedtakskompetanse:
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne, jf sak 218 av
30.05 .2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av
prinsipiell betydning ,  jf sak 1360 av 03 .07.2001.  Byråden har i byrådens sak nr.: 4/2007
Administrative fullmakter i Byrådsavdeling  for velferd  og sosiale tjenester  pr. 01.04.2007,
videredelegert myndigheten til å avgi høringsuttalelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning
til kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.

Vedtak:

Oslo kommune avgir følgende uttalelse til Høring  -  implementering  av EU-direktiv 2005/36/EF
om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett.

Oslo kommune ser positivt på forslag til ny bestemmelse i forskrift om autorisasjon m.m. av
helsepersonell i henhold til EØS-avtalen § I - 1, annet ledd, som fastslår at helsepersonell ikke
kan gå utenom norsk godkjenning ved å få kvalifikasjoner godkjent i et annet land.

Oslo kommune merker seg at ansvaret for godkjenning av språkkunnskaper tillegges arbeidsgiver.
og at vurderingen av hvorvidt helsepersonellet har tilskrekkelige språkkunnskaper skal foretas
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etter at vedkommendes yrkeskvalifikasjoner er vurdert og godkjent. Dette vil slik vi ser det ivareta
søkers krav til en rettferdig vurdering av faglig kompetanse.

Oslo kommune støtter forslaget til nytt ledd i helsepersonellovens § 74 og alternativ
behandlingslovs § 8, som åpner for at helsepersonell som utøver midlertidig tjeneste i Norge i
samsvar med direktivets regler, kan bruke den tittel de bruker i etableringsstaten, og i enkelte
tilfeller norsk tittel, uten å ha norsk autorisasjon. lisens eller spesialistgodkjenning.

Det vurderes også som positivt at norske myndigheter kan nekte en person å utøve midlertidig
tjenesteyting i Norge, dersom vedkommende ved tidligere opphold i landet har utøvd midlertidige
tjenester, og det foreligger omstendigheter fra dette oppholdet som kunne gitt grunnlag for å kalle
tilbake autorisasjon.

Med hensyn til EU-direktivets artikkel 6, bokstav b, mener Oslo kommune at det hadde vært
ønskelig med en presisering av bestemmelsen. Oslo kommune deler departementets fortolkning av
bestemmelsen.
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