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Høringssvar - lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra 
Den europeiske union 
 

Det vises til høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet, datert 4.10.2018, hvor det inviteres til å 
avgi høringsuttalelse om forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU. 

KS vil peke på følgende:  

Det er prisverdig at regjeringen er føre var og forbereder Storbritannias uttreden av EU og behovet for en 
ny avtale så langt det er mulig. 

Bestemmelsene om yrkeskvalifikasjoner, offentlige anskaffelser og helsetjenester mottatt i annet EØS-
land er viktige for kommuner og fylkeskommuner. 

Det er viktig å sikre at en yrkeskvalifikasjon allerede godkjent i Storbritannia fortsatt skal gjelde i og etter 
overgangsperioden. Det vil kunne være behov for å informere om at det vil være forbundet med 
usikkerhet å påbegynne en utdannelse i Storbritannia, eller endog oppnå et yrke, og få dette godkjent i 
Norge. 

Det er nødvendig å sikre norske borgeres rettigheter til refusjon av utgifter til helsetjenester i 
Storbritannia. Det er også nødvendig å sikre at norske kommuner og fylkeskommuner får betalt av 
Storbritannia for britiske statsborgere som får allmennlegetjenester, fysioterapitjenester, 
jordmortjenester og tannhelsetjenester i Norge. 

Det vil kunne være behov for å informere om at gjeldende regler om offentlige anskaffelser fortsetter å 
gjelde, både i overgangsperioden og etter overgangstidens utløp, for prosesser som er igangsatt frem til 
utløpstidspunktet. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Helge Eide 
Områdedirektør interessepolitikk     Frode M. Lindtvedt 
         Avdelingsdirektør 
 
 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 


