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Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 
(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av et utdrag av Prop. 139 
L (2015-2016) publisert på nettsiden Regjeringen.no 

Translation brief: Oversettelsen er bestilt av NOKUT som skal legge ut informasjon om forventede endringer i 
godkjenningsprosessen av utenlandske yrkeskvalifikasjoner. Målgruppen er arabiske, bosniske/kroatiske/ 
serbiske, engelske, franske, spanske, tsjekkiske og tyske myndigheter. 

Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) 

Alternativer for gjennomføring av direktivene  

Kunnskapsdepartementet har gjennomgått norsk lovgivning med sikte på å avdekke hvilke 
konsekvenser en gjennomføring av endringsdirektivet 2013/55/EU vil ha for Norge og 
eventuelle behov for lovendringer dersom endringsdirektivet skulle bli innlemmet i EØS-
avtalen og gjennomføres i norsk rett.  

Rammer for gjennomføringen i norsk rett  

EØS-avtalen artikkel 7 gir rammer for hvordan gjennomføring av EØS-rettslige forpliktelser 
kan skje. Det er i utgangspunktet opp til norske myndigheter å bestemme form og midler for 
gjennomføringen av et direktiv. Det avgjørende er at direktivets mål og intensjoner 
gjenspeiles i norsk rett.  

EØS-retten kan tilpasses på den måten som passer best med vårt rettssystem. Etter 
legalitetsprinsippet skal bestemmelser som pålegger private rettssubjekter plikter eller 
innebærer inngrep i private rettssubjekters rettigheter, gjennomføres ved lov eller forskrift. 
Bestemmelser som kun retter seg mot myndighetene er i utgangspunktet ikke nødvendig å 
gjennomføre i lov eller forskrift. Bestemmelser som indirekte retter seg mot private 
rettssubjekter, bør gjennomføres i lov eller forskrift.  

Endringsdirektivet inneholder flere bestemmelser som gir rettigheter og plikter for 
yrkesutøver og tjenesteyter. Slike bestemmelser bør gjennomføres i norsk rett enten ved lov 
eller forskrift. Forslaget til lov tar kun sikte på å gjennomføre de EØS-rettslige forpliktelsene 
som følger av innlemmelse av direktivene.  

Både direktiv 2005/36/EF og endringsdirektiv 2013/55/EU har en høy detaljeringsgrad som 
gjør at både lovforslaget, og særlig forskriften, blir mer omfattende enn det som er vanlig i 
norsk rett.  

[…] 
Alternative gjennomføringsmåter  

Gjennomføring av bestemmelsene i et direktiv i norsk rett kan generelt gjøres på flere måter. 
En mulighet er å konstatere at nasjonal rett allerede er i samsvar med bestemmelsene i 
direktivet. En annen mulighet er enkeltendringer i særlovgivningen, der hvert departement har 
ansvar for at direktivet gjennomføres for deres ansvarsområder enten i lov eller forskrift, slik 
direktiv 2005/36/EF ble gjennomført i sin tid. En tredje gjennomføringsmåte er å vedta en 
egen gjennomføringslov. En fjerde mulighet er å kombinere de tre foregående alternativene 
slik at særlovgivningen endres dersom fagdepartementene finner det nødvendig eller ønskelig, 
samtidig som de mer generelle reglene i direktivet vedtas som en egen lov, samt at samsvar 
konstateres for enkelte bestemmelser. […] 


