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Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen

Det vises til høringsbrev fra dere den 07.07.11, hvor det bes om høringsinstansenes
kommentarer til forskrift som innfører krav om offent1ig godkjenning og id-kort i
renholdsbransjen.

Jussformidlingen er positive til en offentlig godkjenningsordning for renholdsvirksomheter
som ledd i satsningen på å rydde opp i bransjen. Vi er i hovedsak enig i de vurderingene som
utvalget har foretatt.

EØS-rettslig vurdering, punkt. 1.2.2
Når det gjelder den EØS-rettslige vurderingen er vi, i likhet med departementet, av den
oppfatning at det kan føres gode argumenter for at godkjenningsordningen er i
overenstemmelse med EØS-retten. Knyttet til departementets vurdering av om
godkjenningsordningen kan begrunnes i hensynet til offentlig orden og sikkerhet er det verdt å
merke seg at det er tale om et strengere kriterium enn de øvrige vilkår som drøftes. i denne
vurderingen kan det være hensiktsmessig å legge ytterligere vekt på at godkjenningsordningen
bidrar til å minke svart arbeid og annen kriminalitet i samfunnet.

Alternativer til organisering av godkjenningsenhet, punkt 4.3
Jussformidlingen er, i likhet med departementet, enig i at flere hensyn kan tale for å opprette
godkjenningsenheten i Arbeidstilsynet. Som påpekt i høringsbrevet er en innvending mot
dette at Arbeidstilsynet kan se ut til å få en uheldig dobbeltrolle ved dels å godkjenne
renholdsvirksomhetene, og dels føre tilsyn med at virksomhetene oppfyller vilkårene for
godkjenning i etterkant. Vi er imidlertid av den oppfatning at det vil være hensiktsmessig å
prøve ut ordningen over en viss periode, for så i etterkant å se om ordningen fungerer etter sin
hensikt.
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