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Høringssvar - forslag om offentlig godkjenningsordning i
renholdsbransjen

Vi viser til departementets høringsbrev av 7.juli d.å. vedrørende ovennevnte.

NHO har følgende kommentarer:

M01.TATT

12 OKT2011

ARBEIDSDEPARTEMENTEF

Godkjenningsordning
NHO er innforstått med at det er behov for en godkjenningsordning, som bransjen også
støtter. NHO har i dette høringssvaret ikke vurdert de problemstillinger som forslaget reiser i
forhold til EØS-retten. Vår uttalelse bygger derfor på en forutsetning om at forslagene er
forenlige med EØS-retten.

Under pkt. 4.3 Nærmere om aktørene i ordningen, organisering m.v. står det at "Det antas at
godkjenningsenheten vil kreve relativt få årsverk, og at det av den grunn ikke er
hensiktsmessig å etablere den som en selvstendig enhet". Under pkt. 8 Økonomisk og
administrative konsekvenser vurderes det "..at drift av godkjenningsordningen kan komme
til å kreve 17 årsverk, som vil medføre en kostnad på 12millioner kroner". Ordningen vil
uansett innebære ekstra kostnader både for bedriftene og det offentlige.

NHO understreker derfor at den offentlige godkjenningsordningen må foregå på en så enkel
og lett tilgjengelig måte som mulig for bedriftene. Det er viktig at det ikke bygges opp nye
organer, men at man kan dra nytte av eksisterende organer når ordningen etableres. Det
offentlige registeret med de godkjente bedriftene må være lett tilgjengelig for alle.

Når det gjelder ID-kort vises det til NHOs høringssvar av 8.6.2010.

NII0 foreslår at godkjenningsordningen evalueres etter to år, slik at vi får en status på effekt
av ordningen.

For øvrig viser NFIO til høringsuttalelsen fra NHO Service.

Vennlig hilsen
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