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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 4 
Utlåtande över regeringens proposition till 
riksdagen om godkännande och sättande i kraft 
av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring 
av överenskommelseförordningen om gemensam nordisk 
arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal 
och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 
§ lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket.  
ÅLR 2019/5553 
45 S3   

Social- och hälsovårdsministeriet inkom 27.6.2019 med en begäran om 
landskapsregeringens utlåtande över regeringens proposition till 
riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de 
nordiska länderna om ändring av överenskommelseförordningen om 
gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal 
och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § lagen om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om 
utövning av veterinäryrket. 
 
I enlighet med självstyrelselag (1991:71) 28 §, 30 punkten tillhör 
behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården rikets 
lagstiftningsbehörighet.  
 
De nordiska länderna har sedan 1993 haft en överenskommelse om en 
gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal 
och veterinärer (Arjeplogavtal). För Ålands del har Arjeplogavtalet 
snabbat upp legitimeringsprocesserna av speciellt läkare och 
vårdpersonal som har haft legitimation i någon av de andra nordiska 
länderna. Syftet med överenskommelsen har varit att bidra till fri 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal. Åland har en betydande 
inflyttning av hälso- och sjukvårdspersonal och det samnordiska avtalet 
uppfattas ha främjat rörligheten.  

 
Landskapsregeringen ser positivt på godkännandet och sättandet i kraft 
av det aktuella avtalet mellan de nordiska länderna. För Åland är den fria 
rörligheten för hälso- och sjukvårdspersonal fortsatt viktig och land- 
 



 
skapsregeringen vill därför understryka vikten av att processer och 
resurser för handläggning av behörighetsfrågor stöder så korta handlägg-
ningstider som möjligt. 

 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


