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Høringssvar - gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet
Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 6.11.2015.
Hovedorganisasjonen Virke representerer mer enn 20 000 virksomheter med 225 000
ansatte i bredden av næringslivet og frivillig sektor.
Virke er i hovedsak enige med regjeringen i hvordan man ønsker å gjennomføre
yrkeskvalifikasjonsdirektivet i Norge, men har kommentarer til følgende punkt:
 Virke mener ikke at det er tilstrekkelig begrunnet hvorfor regjeringen vil
gjennomføre direktivet med flere lover fremfor én.
 For å øke brukervennligheten bør informasjon og kompetanse samles i en felles
portal.
Generelt
Regjeringen foreslår å gjennomføre direktivene ved en horisontal lov hvor noen viktige
prinsipper og saksbehandlingsregler lovfestes, og en horisontal forskrift med mer detaljerte
regler. Reguleringen av konkrete yrker vil det sektoransvarlige departement ha ansvaret for.
Forslaget unntar yrker som omfattes av helsepersonelloven og dyrehelsepersonelloven da
dette vil bli behandlet i egne høringer fra Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruksog matdepartementet. Yrker som innebærer offentlig myndighetsutøvelse og notarer er også
unntatt. I alt omfattes 88 yrker av forslaget, hvilket tilsvarer om lag halvparten av de
lovregulerte yrkene i Norge. Forslaget berører ti departement og 14 godkjenningskontorer.
Hvorfor flere lover?
Hensikten med yrkeskvalifikasjonsdirektivet er å gjøre det enklere for EU/EØS-borgere å
flytte mellom land og tilby kompetansen sin på det stedet hvor det er bruk for den.
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet gir på samme tid de rekrutterende virksomhetene sikkerhet for
at medarbeideren de ansetter har den kompetansen som vedkommende påstår. For begge
partene er en enkel og lett forståelig prosess viktig.
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Forslaget gjelder ikke for yrker som omfattes av helsepersonelloven eller
dyrehelsepersonelloven. Det er ingen begrunnelse for at disse yrkene skal unntas. Virke
anser at det er risiko for at det ved gjennomføring av direktivet med flere forskjellige
departementer vil oppstå forskjeller i lovteksten for forskjellige yrker og at de pågjeldende
lovene ikke vil bli oppdatert likt ved endringer i fremtiden. Dette vil gjøre godkjennings- og
informasjonsprosessen vanskelig og skape utfordringer for både arbeidsgivere og
arbeidstakere. Virke mener ikke at det er tilstrekkelig begrunnet hvorfor regjeringen velger
denne løsningen og ønsker en bedre og mer utfyllende forklaring.
En felles portal
Gjennomføringen av yrkeskvalifikasjonsdirektivet er først og fremst innføring av en samlet,
lett og enkel saksbehandlingsprosess. Reguleringen av det enkelte yrket skal fortsatt ligge i
det relevante departement. Saksbehandlingsprosessen skal være lik for alle yrkene. Virke
ser derfor ikke hensikten med at dette skal reguleres i tre forskjellige steder i lovverket.
Velger regjeringen å gå videre med å gjennomføre direktivet i tre deler mener Virke at det
som minimum bør være mulig å samle informasjon og kompetanse om godkjenningen ett
sted.
Gjennomføringen av direktivet i Norge krever at ansvaret for flere forskjellige roller som
kontaktpunkt, assistansesenter med flere legges til en eller flere instanser. I høringsnotatet
er det ingen informasjon om hvor man tenker å legge ansvaret på tross av at dette i høy
grad vil ha innflytelse på saksbehandlingsprosessen. Virke mener at flest mulige roller bør
legges ett sted for å sikre best mulig kompetanse på stedet og kvalitetssikret informasjon til
brukerne. Virke mener at det virker mest naturlig at disse rollene legges til NOKUT.
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