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Dato for brev Saka gjeld Status 

01.04.2014 Høring – Informasjon om høring av ny storulykkeforskrift Høyringsfrist 30.06.2014 
Høyringssvar ikkje sendt 

23.04.2014 Høring – opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høyringsfrist 01.09.2014 
16.05.2014 Høring – forslag om strengere regulering av sterke laserpekere Høyringsfrist 07.08.2014 

Høyringssvar ikkje sendt 
19.05.2014 Høring – kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør Høryingsfrist 19.08.2014 
27.05.2014 Høring – presisering av grensen for senabort Høyringsfrist 01.10.2014 
28.05.2014 Høring – 

forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasien
tjournal 

Høyringsfrist 15.09.2014 

28.05.2014 Høring – Regional plan for attraktive senter i Hordaland Høyringsfrist 22.08.2014 
28.05.2014 Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høyringsfrist 15.09.2014 
30.05.2014 Høring – Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Høyringsfrist 01.09.2014 
02.06.2014 Høring – forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for 

ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer 
inkluderende arbeidsliv 

Høyringsfrist 23.09.2014 

10.06.2014 Høring – Revisjon av forskrift om IT-standarder i forvaltningen Høyringsfrist 10.09.2014 
16.06.2014 Høring – fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Høyringsfrist 16.09.2014 
28.05.2014 Høring – endring i forvaltningsloven – innføring av et forbud mot bruk av barn 

som tolk 
Høyringsfrist 12.09.2014 

20.06.2014 Høring – NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre anskaffelser Høyringsfrist 31.10.2014 
20.06.2014 Høring – Forslag til endringer i tannhelsetjenesteloven Høyringsfrist 22.09.2014 
18.06.2014 Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak Høyringsfrist 10.10.2014 
23.06.2014 Høring – Ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Høyringsfrist 15.10.2014 
25.06.2014 Høring – digitale læringsformer – høyere utdanning  Høyringsfrist 20.10.2014 
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26.06.2014 Høring – endringer i arbeidsmiljøloven Høyringsfrist 25.09.2014 
25.06.2014 Høring – Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer Høyringsfrist 10.09.2014 
27.06.2014 Høring – 

Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort 
Høyringsfrist 15.09.2014 

27.06.2014 Høring - Kompetanseplan for operatører i AMK-
LA med ansvar for flight following og koordinering av luftambulansehelikopter 

Høyringsfrist 01.09.2014 

27.06.2014 Høyring - Endring av forskrifter om eigendel og refusjon Høyringsfrist 08.08.2014 
Høyringsbrev sendt 

27.06.2014 Høring - endring i HMS regelverket Høyringsfrist 01.10.2014 
27.06.2014 Høring - Stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land -

 Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet 
Høyringsfrist 01.10.2104 

01.07.2014 Høring - utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og  
koordinator 

Høyringsfrist 22.08.2014 

01.07.2014 Høring - forslag til endring i forskrift om spesialistgodkjenning av  
helsepersonell og turnusstillinger for leger - opphør av  
spesialistgodkjenning av optikere 

Høyringsfrist 15.10.2014 

01.07.2014 Høring - Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold Høyringsfrist 30.09.2014 
01.07.2014 Høring - omgjøring av utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Høyringsfrist 31.10.2014 
03.07.2014 Høring - Idéfase OUS - Campus Oslo  Høyringsfrist 01.11.2014 
07.07.2014 Høring - 

forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å 
håndheve aldersgrensen 

Høyringsfrist 29.09.2014 

07.07.2014 Høring - forslag til endringer i blåreseptforskriften Høyringsfrist 08.09.2014 
14.08.2014 Høring - endret minstegrense for innmelding i pensjonsordning Høyringsfrist 22.09.2014 
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