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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 26/2010 um viðurkenningu á 
faglegri menntun og hæfí til starfa hér á landi (389. mál)

Með tölvupósti, dags. 28. nóvember 2019, gaf allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis embætti 
landlæknis kost á að senda inn umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, nr. 26/2010, með síðari breytingum 
(EES-reglur). Embættið þakkar fyrir að fá tækifæri til þess að gefa álit sitt á framangreindu 
frumvarpi.

Embætti landlæknis fagnar því að frumvarpið líti nú dagsins ljós og að með samþykki þess verði 
leidd inn í íslensk lög tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins nr. 2013/55/EB frá 20. nóvember 2013 
um breytingu á tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfí o.fl. Verða 
nú nefnd fáein atriði sem lúta að ákvæðum frumvarpsdraganna og embættið telur ástæðu til að 
vekja athygli á.

Samkvæmt því sem fram kemur í 2. gr. ífumvarpsins skulu einstaklingar sem fá viðurkenningu á 
faglegri menntun og hæfi búa yfír nauðsynlegri tungumálakunnáttu til að geta lagt stund á starfíð 
á Islandi. í c-lið 5. gr. er kveðið á um að við 2. mgr. 5. gr. gildandi laga bætist við ákvæði er mælir 
fyrir um heimild stjómvalds til þess að krefjast yflrlýsingar um nauðsynlega íslenskukunnáttu 
umsækjanda ef um er að ræða starf sem varðar öryggi sjúklinga og kennslu í leik-, grunn- og 
framhaldsskólum. Landlæknir fagnar því að kveðið verði á um heimild til þess að setja 
tungumálakunnáttu sem skilyrði fyrir viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi. Mikilvægt er að 
stoð fyrir slíkri kröfu sé að fínna í lögum en ekki reglugerð eingöngu, líkt og nú. Brýnt er að 
umsækjendur sem hyggjast starfa hér á landi við starfsgrein, þar sem öryggi sjúklinga er í húfi, 
búi yfir kunnáttu í íslensku.

I a-lið 3. gr. frumvarpsins er lagt til að umsækjandi geti valið milli þess að sækja um evrópskt 
fagskírteini eða að sækja um viðurkenningu eftir hefðbundnum leiðum við komuna til íslands. 
Eins og staðan er í dag geta aðeins hjúkrunarfræðingar, lyfjafræðingar, sjúkraþjálfarar, 
Ijallaleiðsögumenn og fasteignasalar sótt um slíkt skírteini. Hinar þrjár fyrstnefndu stéttir lúta 
allar eftirliti landlæknis og mun embættið afgreiða umsóknir þeírra heilbrigðisstarfsmanna sem 
sækja um slíkt skírteini hér á landi.
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í frumvarpinu er enn fremur að fmna skyldu lögbærra stjórnvalda til að senda öðrum aðildarríkjum 
viðvaranir er varða agaviðurlög eða dóma fyrir saknæmt athæfí sem umsækjandi hefur hlotið og 
getur haft áhrif á störf, m.a. í heilbrigðisþjónustu, sbr. 7. gr. frumvarpsins. Hér er um að ræða 
ríkari eftirlitsskyldu en áður hefur verið kveðið á um í lögum og reglugerðum og gert er ráð fyrir 
að upplýsingamar verði gefnar í gegnum sérstakt tilkynningarkerfí vegna heilbrigðisstarfsmanna.

Embætti landlæknis bendir á að samkvæmt upplýsingum frá systurstofnunum embættisins á 
Norðurlöndunum berst gríðarlega mikið magn upplýsinga í gegnum tilkynningakerfið á ári hverju. 
Samráðshópur Norðurlandanna hefur lýst yfir nokkrum áhyggjum vegna þessa. Vakin hefur verið 
athygli á því að tilkynningakerfí framkvæmdastjómarinnar (IMI) sé alls ekki notendavænt og 
vegna umfangsins hafi ekki alltaf verið unnt að yfírfara allar viðvaranir. Sem dæmi um 
framangreint þá hafa sænsk stjómvöld móttekið yfír 14.000 og dönsk stjórnvöld yfir 30.000 
viðvaranir á síðustu þremur árum (sbr. upplýsingar frá því í júní 2019).

Ljóst er að verkefnum embættis landlæknis mun fjölga umtalsvert vegna framangreindra ákvæða 
er varða útgáfu evrópska fagskírteinisins og tilkynningarskyldu stjómvalda. Eins og fram kemur 
í greinargerð með frumvarpinu hefur verið gert ráð fyrir að kostnaður vegna þessa geti numið allt 
að 25 milljóna króna en honum verði mætt með viðbót við fjárhagsramma embættis landlæknis. 
Bent er á að gera má ráð fyrir viðbótarkostnaði vegna námskeiðahalds starfsmanna en fyrir liggur 
að starfsmenn þurfí að afla sér aukinnar þekkingar vegna notkunar á tilkynningarkerfí fyrir 
heilbrigðisstarfsmenn sem og útgáfu evrópska fagskírteinisins.
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