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Saka gjeld Høyringsfrist Status 

19.01.2022 

 

2022/461 

 

Høyring – Forslag til endring i arbeidsmiljølova – 

Styrking av retten til heiltid 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på 

høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke 

retten til heltid.  

 

Departementet foreslår:  

• å lovfeste en heltidsnorm og innføre en 

dokumentasjons- og drøftingsplikt ved ansettelse i 

deltidsstilling, som forplikter arbeidsgiver til å 

dokumentere behovet for å benytte deltid, samt 

drøfte spørsmålet med tillitsvalgte  

• å styrke fortrinnsretten for deltidsansatte ved å gi 

disse fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, 

fremfor at arbeidsgiveren foretar ny ansettelse  

• å lovfeste at fortrinnsretten for deltidsansatte også 

skal gjelde fremfor at arbeidsgiveren foretar innleie 

i virksomheten  

 

10.04.2022 Sendt 
uttale 

20.01.2022 

 

2022/481 

Høyring – Forslag til endringar i regelverket for inn- og 

utleige frå bemanningsforetak 

 

 Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette 

forslag om endringer i regelverket for inn- og utleie på 

alminnelig høring. 

 

Etter departementets vurdering er det behov for tydelige 

innstramminger i innleieregelverket for å unngå at 

arbeidsmiljølovens hovedregel om faste ansettelser 

undergraves. Departementet mener det er behov for flere 

tiltak som kan virke sammen, herunder både et målrettet 

tiltak mot innleie i byggenæringen i Oslo-området, samt 

flere mer generelle tiltak og innstramminger. 

10.04.2022 Sendt 
uttale 

24.01.2022 

 

2022/564 

Høyring – Nasjonal strategi for helsesektoren sitt arbeid 

med personar som utøver vold eller seksuelle overgrep 

 

Helsedirektoratet har i Tildelingsbrev for 2020 fra Helse- 

og omsorgsdepartementet fått ioppdrag å utvikle en 

"overordnet strategi for helhetlig og planmessig utvikling 

av arbeidetrettet mot voldsutøvere og overgripere". 

Oppdraget er videreført i 2021. 

 

15.03.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 



Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

(NKVTS) har høsten 2020 utført et forarbeid til strategien 

for Helsedirektoratet. Forarbeidet ga samtidig en faglig 

innføring på området. 

 

Helsedirektoratet fikk mer enn 20 tilbakemeldinger som nå 

er innarbeidet i vedlagte utkast til strategi. Det har også 

vært gjennomført intern høring av strategien i 

Helsedirektoratet høsten2021. 

 

Strategien har 4 overordnede målsettinger med delmål. 

1. Likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud 

2. Utøvere skal bli vurdert for rett til helsehjelp 

3. Styrking av bruker- og pårørendemedvirkning 

4. Felles faglig rammeverk for forebygging av vold og 

overgrep 

 

Vi ber generelt om høringsinnspill på utkastet til strategi. 

Vi ber spesielt om tilbakemelding på målsettingen om 

likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud til utøvere av 

vold og seksualisert vold - også behovet for tidlig 

forebygging rettet mot de som står i fare for å utøve 

vold eller overgrep, helst de under 18 år. Dette er etter 

anbefalinger fra WHO (2011). 

09.02.2022 

 

2022/1057 

Høyring – Implementering av forordning EU 2017/746 

(IVDR) og regler om overtredelsesgebyr for medisinsk 

utstyr 

 

Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og 

omsorgsdepartementet på høring utkast til endring i 

følgende forskrifter:  

• Forskrift 9. mai 2021 nummer 1476 om medisinsk 

utstyr  

• Forskrift 29. november 2013 nummer 1373 om 

håndtering av medisinsk utstyr  

• Forskrift 9. mai 2021 nummer 1477 om sanksjoner 

ved brudd på lov om medisinsk utstyr mv. 

 

Høringen består av to høringsnotater som omhandler  

(1) nødvendige forskriftendringer for gjennomføring av 

forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk 

medisinsk utstyr (IVDR), og  

(2) ileggelse av overtredelsesgebyr ved brudd på 

regelverket for medisinsk utstyr.  

 

Forslaget inneholder:  

• Utkast til endringer i forskrift om medisinsk utstyr  

• Utkast til endringer i forskrift om håndtering av 

medisinsk utstyr  

07.04.2022  



• Utkast til endringer i forskrift om sanksjoner ved 

brudd på lov om medisinsk utstyr mv.  

• Forslag om opphevelse av midlertidig forskrift 15. 

desember 2005 nummer 1690 om medisinsk utstyr    

 

14.02.2022 

 

2022/1155 

Høyring – Kommuneplanen sin arealdel i Sunnfjord 

kommune 2022-2034 

 

 
Sunnfjord kommune har starta opp arbeidet med 

kommuneplanen sin arealdel for perioden 2022-2034. 

Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet og høyring 

av planprogrammet i sak 029/22 i møte 10. februar 2022.  

 

Det vedlagte planprogrammet omtalar korleis vi skal jobbe 

for å utarbeide kommuneplanen sin arealdel. 

Planprogrammet gjer greie for føremålet med planarbeidet 

og kva for hovudspørsmål/satsingsområde planarbeidet skal 

ta opp, planprosess og medverknad, aktuelle strategiske 

val/alternativ og utgreiingsbehov. Planprogrammet skal 

synleggjere politiske prioriteringar (verneomsyn, 

vekstambisjonar og oppfølging av samfunnsdelen).  

I arealdelen vil følgande tema bli særskilt vektlagt:  

 Effektiv arealdisponering  

 Utbyggingsmønster og senterstruktur  

 Ta heile kommunen i bruk  

 Bruk av masseoverskot frå store vegprosjekt  

 

Arealdelen skal bidra til at Sunnfjord skal vere ein attraktiv 

kommune å bu og arbeide i, skape arbeidsplassar og 

tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. 

30.03.2022 Sendt 
uttale 

2022/1852 

 

15.03.2022 

 

 

 

Høyring – Forslag til prinsipp for bruk av markedet på 

e-helseområdet 

 

Direktoratet for e-helse gjennomfører en åpen høring på 

forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-

helseområdet. Vi inviterer aktører i helse- og 

omsorgssektor, næringsliv og fra forskningsmiljø til å 

komme med uttalelse. Høringen vil sannsynligvis være 

mest relevant for beslutningstakere innen digitalisering av 

helse- og omsorgstjenester. 

 

Direktoratet for e- helse følger opp myndighetenes innsats 

for å styrke 

gjennomføringskraften på e-helseområdet. I rapporten 

«Samarbeid med næringslivet på ehelseområdet » har 

direktoratet tatt utgangspunkt i denne innsatsen i helse- og 

omsorgssektoren. I denne rapporten etableres det et faglig 

validert kunnskapsunderlag som direktoratet har anvendt til 

å analysere det norske e-helseområdet, kvalitativt og 

15.06.2022  



kvantitativt. Rapporten beskriver også utkast til prinsipper 

for bruk av markedet på ehelseområdet. 

Formålet med disse prinsippene er å gi kunnskapsbasert 

veiledning på 

problemstillinger beslutningstakere i helse- og 

omsorgssektoren står overfor når ehelseløsninger skal tas i 

bruk. 

2022/2105 

 

28.03.2022 

Høyring – Midlertidig endring av forskrift om 

tuberkulosekontroll 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag om midlertidig endring av forskrift 13. 

februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll 

(tuberkuloseforskriften). Forskriften er gitt med hjemmel i 

lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme 

sykdommer (smittevernloven) og fastsetter i § 3-2 at 

tuberkuloseundersøkelse for flyktninger og asylsøkere skal 

være gjennomført innen fjorten dager etter innreise.  

 

Som følge av Russlands militære angrep på Ukraina har et 

stort antall ukrainske borgere ankommet Norge siden 

invasjonens start 24. februar 2022. Det forventes også at 

ankomsttallene vil stige mye i dagene og ukene som 

kommer.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å midlertidig 

endre tuberkuloseforskriften § 3-2 slik at 

tuberkuloseundersøkelse for flyktninger og asylsøkere skal 

være gjennomført «så snart som mulig» etter innreise. Det 

foreslås at endringen skal gjelde til 1. oktober 2022. 

01.04.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

2022/2156 

 

31.03.2022 

Høyring  - Forslag til endring i forskrift om 

spesialistutdanning og spesialstgodkjenning for leger og 

tannleger (spesialistforskriften) 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 

1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 

leger og tannleger (spesialistforskriften).  

 

Det foreslås en endring i overgangsreglene i § 38 for 

registrering av utdanningsvirksomheter. Forslaget 

innebærer at virksomheter som har søkt eller som søker om 

registrering som utdanningsvirksomhet mellom 1. juni 2019 

og 31. desember 2022 anses som registrert fra søknad er 

sendt. I dag gjelder registreringen fra vedtaksdato i 

Helsedirektoratet. 

27.05.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

2022/2237 

 

01.04.2022 

Høyring – Konkurranse om regionale ruteflygingar 

 

Vestland fylkeskommune syner til høyringsbrev frå 

Samferdselsdepartementet datert 16. mars 2022 om 

16.05.2022  



utforming av ny konkurranse for regionale ruteflygingar i 

Sør-Noreg og Nord-Noreg frå 1. april 

2024.Fylkeskommunen er høyringsinstans, og vil difor 

invitere kommunar og andre til å kome med sine innspel i 

høyringsprosessen.  

 

I tråd med europeisk (Europaparlaments- og rådsforordning 

nr. 1008/2008) og norsk rett (forskrift om 

lufttransporttenester i EØS), gir Samferdselsdepartementet 

tilskot til regionale flyruter på ei rekke strekningar i Noreg, 

mellom anna for ruter til og frå flyplassane i Florø, Førde, 

Sandane og Sogndal.  

 

I ei innbyding til konkurranse for drift av regionale 

ruteflygingar vert det normalt stilt ei rekke minstekrav knytt 

til kapasitet, flymateriell, ruteopplegg og prisfastsetjing 

som tilbydarane må innfri.  

2022/2247 

 

01.04.22 

Høyring – Avvikling av godkjenningsordningen i fritt 

behandlingsvalg 

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag til endringer i regelverket for å avvikle 

godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.  

 

I høringsnotatet foreslås endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 

om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 

brukerrettighetsloven) § 2-4 og lov 2. juli 1999 nr. 61 om 

spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

§ 4-3. Videre foreslås det å oppheve forskrift 29. oktober 

2015 nr. 1232 om private virksomheters adgang til å yte 

spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.  

 

Forslaget innebærer at private leverandører ikke lenger vil 

få godkjenning for å levere spesialisthelsetjenester mot 

betaling fra staten. Videre innebærer endringene at 

godkjenningen til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling 

fra staten bortfaller, selv om godkjenningsperioden ikke har 

utløpt. Forslaget innebærer også at pasientenes rett til å 

velge disse aktørene bortfaller. Pasienter med rett til 

nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil imidlertid 

fremdeles kunne velge mellom offentlige virksomheter og 

private virksomheter som har avtale med regionale 

helseforetak. Retten til å velge knytter seg ikke til 

behandlingen, men hvor behandlingen skal skje. 

Departementet foreslår derfor at «rett til fritt 

behandlingsvalg» i stedet kalles «rett til valg av 

behandlingssted».  

 

Departementet tar sikte på at godkjenningsordningen i fritt 

behandlingsvalg oppheves fra 1. januar 2023. For å ivareta 

23.06.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 



hensynet til pasientene, foreslås det i høringsnotatet en 

overgangsordning for helsehjelp som er påbegynt før 

endringene trer i kraft og frem til helsehjelpen er fullført. 

Overgangsordningen foreslås begrenset til seks måneder, 

det vil si frem til 1. juli 2023 dersom endringene trer i kraft 

1. januar 2023. 

2022/2278 

 

04.04.2022 

Høyring – Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 

 
 Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette 

på høring forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 

190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, 

og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om 

trakassering. 

01.06.222  

2022/2281 

 

04.04.2022 

Høyring – Rapport om sikring av feriepenger 

 

 Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette 

rapporten «Sikring av feriepenger», på alminnelig høring.  

 

Utvalget som ble satt ned for å vurdere spørsmål knyttet til 

sikring av feriepenger og enkelte av ferielovens 

bestemmelser, la fram sin utredning 18. februar 2022. 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets 

vurderinger og forslag. 

10.06.2022  

2022/2344 

 

08.04.2022 

Høyring – Nasjonal veileder for sikkerheit ved akutte 

hendingar på eller ved veg 

 

Helsedirektoratet viser til vedlagt Høring - Nasjonal 

veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg. 

Veilederen er utarbeidet av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med 

Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Statens vegvesen og 

Bransjeutvalg 

for bilberging.  

 

DSB ønsker innspill på hele forslaget til veileder, men 

ønsker særskilt oppmerksomhet og innspill på følgende 

forslag: 

 Ansvar og myndighet 

 Generelt om sikkerhet for innsatspersonell 

 Forslag til standard utstyr 

 Tiltak i de ulike fasene 

 

Helsedirektoratet anmoder de regionale helseforetak om å 

sende høringsinnspill direkte til DSB 

24.04.2022 Ikkje 
sendt 
uttale 

22/2345 

 

08.04.22 

Høyring – Midlertidig endring i MSIS-registerforskrifta 

for å lagre Covid-19 relaterte prøvesvar i MSIS-

registeret 

 

 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag 

om forlengelse av midlertidig forskrift av 23. juni 2020 nr. 

27.05.22  



1287 om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om 

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-

forskriften), på høring. 

 

Den midlertidige forskriften opphører 23. juni 2022. I 

høringsnotatet foreslår departementet en forlengelse til 1. 

juli 2023.  

 

Den midlertidige forskriften hjemler at MSIS-registeret 

(Meldingssystemet for smittsomme sykdommer) kan 

inneholde både positive og negative covid-19-relaterte 

prøvesvar, og videreformidle disse til Nasjonal 

kjernejournal.  

 

Endringene er avgrenset til håndtering av covid-19 

pandemien og foreslås forlenget i samsvar med forslaget 

om virketid for de midlertidige lovendringene om 

koronasertifikat som fremkommer av Prop. 92 L (2021-

2022), det vil si til 1. juli 2023.  

 

Å videreføre den midlertidige forskriften er blant annet en 

forutsetning for å kunne vise både negative og positive 

covid-19 prøvesvar til innbyggere på helsenorge.no og i 

koronasertifikatet. Videre er videreføringen en forutsetning 

for at helsepersonell kan få tilgang til de samme 

prøveresultatene om pasienten i Nasjonal kjernejournal. 

Dersom den midlertidige forskriften ikke videreføres, vil 

MSIS-registeret fortsatt inneholde opplysninger om positive 

covid-19 prøvesvar og kunne vise disse til innbyggere på 

helsenorge.no og i koronasertifikatet. En forlengelse av 

forskriftsendringen er anbefalt av Folkehelseinstituttet. 

2022/2571 

 

13.04.2022 

Høyring – Endring i reglane om kompetansekrav for 

legar i den kommunale helse- og omsorgstenesta 

 

 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på 

høring forslag til endringer i forskrift 17. februar 2017 nr. 

192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten (kompetanseforskriften) og forskrift 

18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, 

spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter 

(trygderefusjonsforskriften).  

 

Under utbruddet av covid-19 er det vedtatt midlertidige 

endringer i kompetanseforskriften og 

trygderefusjonsforskriften for å legge til rette for 

tilstrekkelig legebemanning i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Endringene åpner for at leger som ikke er 

spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering i 

allmennmedisin kan tilsettes i vikariat med varighet mer 

20.05.2022  



enn ett år og motta trygderefusjon. Unntakene opphører 1. 

juli 2022.  

 

Det er forventet at både pandemien, sesonginfluensa og 

høye ankomsttall av personer fordrevet fra Ukraina vil 

medføre en ekstra belastning på helse- og omsorgstjenesten 

i kommunene. Den totale belastningen på tjenesten kan 

potensielt bli svært stor. Flere kommuner er allerede i en 

presset situasjon. Det foreslås derfor å forlenge unntakene 

frem til og med 31. desember 2022. 

2022/2594 

 

25.04.2022 

Høyring – Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje 

for jordmorutdanning 

 

 
Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til 

forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning på 

høring. Utviklingsarbeidet er utført i regi av RETHOS.  

Forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning 

skal sikre at utdanningene fremstår som enhetlige og 

gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon. 

Samtidig skal den gi rom for lokal tilpasning og utvikling 

ved den enkelte institusjon. Forskriften skal videre kunne 

fungere fleksibelt og justeres dersom kompetansebehovene 

i tjenestene endres, men samtidig ivareta 

utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes, pasientenes, 

brukernes og studentenes behov for forutsigbarhet. 

 

 Retningslinjen inneholder læringsutbyttebeskrivelser som 

gir kandidatene nødvendig kompetanse til å utøve 

yrkesrollen og oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og 

nasjonale faglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys 

som 120 studiepoengs masterutdanning. 

15.08.2022  

2022/2754 

 

02.05.2022 

Høyring – Utøvelse av statens partsstilling i saker om 

Helsepersonellnemndas vedtak 

 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det lovfestes at 

departementet i enkeltsaker skal kunne overta utøvelsen av 

statens partsstilling når Helsepersonellnemndas vedtak er 

brakt inn for domstolene. Forslaget innebærer en endring i 

helsepersonelloven § 71. 

21.08.2022  

 


