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Høringssvar - forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU

Viser til Kunnskapsdepartementets høring av 6. november 2015.
Trafikkforum er en bransjeorganisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. Trafikklærer er et
av yrkene som blir berørt av direktivet, og Trafikkforum vil derfor avgi følgende uttalelse i
forbindelse med høringen:
Trafikkforum er i utgangspunktet positiv til at direktivene gjennomføres ved en horisontal
lov og en horisontal forskrift. Trafikkforum mener at dette vil kunne føre til mer
konsekvente, enhetlige og strukturerte retningslinjer.
Bakgrunnen for direktiv 2005/36/EF er ifølge høringsnotatet Lisboa-strategien som EU
vedtok i 2000,
hvor det ble sagt at EU innen 2010 skulle bli «den mest konkurransedyktige
og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden, en økonomi som kan skape en
bærekraftig økonomisk vekst med flere og bedre arbeidsplasser og større sosial utjevning,
med respekt for miljøet».
Trafikkforum vil bemerke at et mål om å bli konkurransedyktig og kunnskapsbasert vanskelig
lar seg forene med ordninger som har til hensikt å lempe på kompetansekravene for
yrkesutøvere som ønsker å utøve yrket i et vertsland med høyere kompetansekrav enn i
hjemlandet. For å bygge opp en konkurransedyktig og kunnskapsbasert enhet må det være
bedre å søke å heve kompetansekravene i land med lavere kompetansekrav, inntil
kompetansen innenfor enheten har nådd kompetansekravene i land innenfor enheten som
har høyest kompetansekrav i utgangspunktet. I tilfeller hvor kompetansekravet i prinsippet
er sammenfallende, men hvor nasjonale ulikheter danner behov for å tilegne seg spesiell
kompetanse for å utøve yrket i et vertsland, er det av avgjørende betydning at utlignende
tiltak er omfattende nok til å ivareta behovet for utfyllende kompetanse.
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Hensikten med direktiv 2005/36/EF var «å forenkle den enkelte borgers mulighet for å få
sine
kvalifikasjoner godkjent i en annen EØS-stat. Direktivet kommer til anvendelse for
statsborgere av en EØS-stat som ønsker å utøve et regulert yrke i en annen EØS-stat
(vertsstaten) enn den som personen har yrkeskvalifisert seg i (hjemstaten), og for
arbeidstakere, yrkesutøvere og for personer som ønsker å etablere seg innenfor
yrkesregulert
virksomhet.»
Trafikkforum vil her bemerke at hensikten med direktivet ikke var at en borger skulle ha
mulighet til å tilegne seg kompetanse med mindre omfang og lavere kompetansekrav i et
andre- eller tredjeland for deretter å få godkjent kompetansen i hjemlandet gjennom
utlignende tiltak av begrenset omfang. Dette er en problemstilling som i dag ikke er
tilstrekkelig ivaretatt. Forskrift 8. juni 2012 nr. 795 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område er eksempelvis utformet slik at søker som
har tilegnet seg yrkeskompetanse fra et annet EØS-land får godkjent sine
yrkeskvalifikasjoner fra en annen EØS-stat uten hensyn til hva som er søkerens hjemland.
Trafikkforum vil anmode om at loven med tilhørende forskrifter begrenses til å gjelde
borgere som ønsker å utøve yrket sitt i et vertsland, og at loven derfor ikke bør omfatte
borgere som ønsker å utøve et yrke i hjemlandet på bakgrunn av å ha oppnådd
yrkeskompetanse i et vertsland. Dersom en borger ønsker å utøve yrket sitt i hjemlandet bør
ordinære kompetansekrav i hjemlandet gjelde uavkortet.
I høringsnotatets punkt 6.1.2 Vilkår for godkjenning, fremgår det at
« (...) Vilkårene for godkjenning i artikkel 13 er endret. Det er ikke lenger en henvisning til at
yrkesutøver må ha kvalifikasjonsbevis minst nivået rett under det som kreves i Norge. (...) »
I høringsnotatets punkt 6.1.3 Utligningstiltak, heter det videre at
« Tidligere kunne ansvarlig myndighet pålegge yrkesutøver å gjennomføre utligningstiltak
dersom varigheten av utdanningen var et år kortere enn det som kreves i norsk utdanning.
Nå har dette kravet falt ut, og det skal kun vurderes om det foreligger vesentlige
forskjeller.»
(...)
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«Ansvarlig myndighet kan pålegge at yrkesutøver må gjennomføre et utligningstiltak dersom
innholdet i yrkesutøvers utdanning avviker vesentlig fra innholdet i den utdanningen som gis
i Norge, eller det aktuelle yrket i Norge omfatter regulerte yrkesaktiviteter som ikke inngår i
en sammenlignbar form i det tilsvarende yrket i yrkesutøvers hjemstat, og det i Norge
kreves en særskilt utdanning som er vesentlig forskjellig fra yrkesutøvers utdanning. Med
vesentlig forskjell menes forskjell i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som
er nødvendig for å utøve yrket og at kvalifikasjonen til yrkesutøver er vesentlig forskjellig i
innhold i forhold til hva som kreves av kvalifikasjonen i Norge.»
Trafikkforum mener at dette totalt sett innebærer en uheldig og uønsket lemping i forhold
til tidligere krav. Selv om det fortsatt er slik at ansvarlig myndighet kan pålegge yrkesutøvere
å gjennomføre utligningstiltak dersom innholdet i yrkesutøvers utdanning avviker vesentlig
fra innholdet i den utdanningen som gis i Norge, mener vi at bortfall av krav om
utligningstiltak når yrkesutøverens utdanning er på nivået under det som kreves i Norge,
samt bortfall av krav om utligningstiltak når utdanningen er (minst) et år kortere enn
utdanningen i Norge, i praksis er en uthuling av regelverket. Vi mener at målet må være
konsekvente, enhetlige og strukturerte retningslinjer, og vi mener at bortfall av konsistente
krav vil føre til det motsatte.
Trafikkforum mener det er åpenbart at den toårige høyskoleutdanningen som kreves i
Norge for å utøve trafikklæreryrket er vesentlig forskjellig fra andre land med hensyn til
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. I andre land bærer yrket preg av instruksjon
med fokus på teknisk kjøretøybehandling, mens det i Norge legges vekt på veiledning frem
til økt selvinnsikt, bedre risikoforståelse og høyere beslutningskvalitet.
En fortløpende vurdering av innholdet i de ulike landenes utdanning og kompetansekrav vil
imidlertid føre til omfattende saksbehandling og gjentatte vurderinger etterhvert som
innholdet i utdanningene utvikler seg, både innenlands og utenlands.
Om forholdet mellom høyskoleutdanning og lavere utdanning heter det i punkt 6.1.3
følgende:
«I de tilfellene yrkesutøver kun har kursbevis og hvor yrket krever minst tre års høyere
utdanning,
kan ansvarlig myndighet pålegge at yrkesutøver må gjennomføre både en prøveperiode og
egnethetsprøve.»
Trafikklæreryrket er en av få høyskoleutdanninger, og antagelig den eneste
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universitetsutdanningen, som fortsatt gir yrkeskompetanse etter to år. Både uttalte ønsker
fra trafikklærerstudentene, utviklingen innenfor trafikksikkerhetsfaget og overgangen fra
høyskole til universitet for den ene av de to institusjonene som tilbyr trafikklærerutdanning i
Norge, tilsier at trafikklærerutdanningen i nær fremtid vil være en treårig
bachelorutdanning.
Trafikkforum mener derfor at det i loven med tilhørende forskrifter må tas høyde for at
ansvarlig myndighet pålegger yrkesutøveren både prøveperiode og egnethetsprøve i de
tilfellene hvor yrkesutøveren kun har kursbevis og hvor yrket krever høyere utdanning, uten
hensyn til om den høyere utdanningen består av en toårig kandidatutdanning eller en
treårig bachelorutdanning.
Subsidiært mener vi at yrkesutøveren frem til trafikklærerutdanningen blir treårig må
avlegge egnethetsprøve, jfr forskrift 6. desember 2011 nr. 1360 som referert i
høringsnotatet:
«I forskrift 6. desember 2011 nr. 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens
område (forskrift om administrative ordninger) § 9 tredje ledd er det sagt at søkere skal
avlegge egnethetsprøve dersom opplæringen er av en vesentlig annen art enn det som er
kravet i Norge. Yrkesutøvere har ingen valgmulighet mellom en prøveperiode eller
egnethetstest. (...)»
Trafikkforum støtter høringens intensjon om å gjennomføre direktivene ved en horisontal
lov og en horisontal forskrift, med ovennevnte merknader.

Vennlig hilsen

Stig Anders Ohrvik
Daglig leder
Trafikkforum
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