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HØRING - FORSLAG TIL OFFENTLIG GODKJENNINGSORDNING I
RENHOLDSBRANSJEN - HØRINGSUTTALELSE FRA UDI

Utlendingsdirektoratet(UDI) viser til Arbeidsdepartementetshøringsbrevav 7. juli i år, samt brev
fra Justisdepartementetav 2. augustder departementet ber UDI og Utlendingsnemndaom
eventuelle innspilleller merknader. Nedenfor følger UDIs merknader til høringen.

Sakstyper som påvirkes av forslaget
UDI behandler søknader om oppholdstillatelse for arbeid i rengjøringsbransjen fra
tredjelandsborgere som er tilbudt faglært stilling, eller som skal jobbe i bransjen som
selvstendig næringsdrivende. I tillegg kan EØS-borgere jobbe enten som selvstendig
næringsdrivende, eller ha et ansettelsesforhold i en rengjøringsbedrift. EØS-borgerne
plikter i den forbindelse å registrere seg hos politiet.

Generelt
UDI vurderer ordningen som et godt tiltak. Som det fremgår både av departementets
høringsbrev, og Oslo politidistrikts rapport om tvangsarbeid fra juni 2011, er
renholdsbransjen innrettet slik at bruk av ulovlig arbeidskraft ikke motvirkes. UDI ser det
derfor som svært positivt for å motvirke menneskehandel og sosial dumping at det nå tas
grep for å regulere bransjen i større grad. Vi viser til at det legges opp til at de bedrifter
som ikke er godkjente, driver ulovlig. Ordningen er på denne måten utvetydig, og bør
enkelt kunne tas inn i vår søknadsbehandling. Siden registeret over godkjente bedrifter
skal være offentlig tilgjengelig, vil UDI enkelt kunne foreta oppslag uten å måtte involvere
forvalteren av registeret. Dette vil være tidsbesparende i søknadsbehandlingen. Vi er
videre positive til forslaget til virkeområde, da en vid tolkning kan hindre omgåelser av
regelverket.

Utfordring knyttet til utlendingslovgivningen
Renholdsbedrifter som ikke har godkjenning kan ikke tilby lovlig arbeid. Etter
utlendingsloven § 23 første ledd er det et vilkår for tillatelse at det foreligger et konkret
tilbud om arbeid. Tilsvarende vilkår gjelder for arbeidstakere fra E0S-land som ønsker å
registrere seg hos politiet på bakgrunn av et ansettelsesforhold i en rengjøringsbedrift, jf
loven § 112. UDI forstår forslaget slik at arbeidstilbud fra en arbeidsgiver uten
godkjenning ikke vil fylle vilkårene for å gi tillatelse etter utlendingsloven. Det blir derfor
en utfordring når det videre legges opp til at virksomheten skal kunne drives under
søknadsprosessen. Vi kan få tilfeller hvor vi må ta stilling til søknad om
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oppholdstillatelse/registreringfør søknaden om godkjenningav bedriftener avgjort. Det
blirderforviktigat ordningentar stiliingtil sammenhengenmellom
godkjenningsordningenog utlendingsmyndighetenesbehandlingav søknader om
tillatelse/vurderingav registreringav EØS-borgere. Videre ønsker vi vurdertmuligheten
for at godkjenningsmyndighetengis adgang til å varsle utlendingsmyndigheteneom
bedriftersom ikke godkjennes,samt tilbakekallav tidligeregodkjenning.Denne
informasjonenvil ha betydningfor vår saksbehandling,og slikadgang kan innarbeidesi
kapittel2 i foreslåttforskrift.UDI viser i denne forbindelseat Skatteetaten etter planen vil
ha tilgangtil status angående oppholdstillatelserinnen utgangenav 2012 gjennom
prosjekteteSamhandlingsom er en del av EFFEKT-programmet.eSamhandlingdanner
grunnlagetogså for videre utviklingfor utvekslingav data med andre aktører,
eksempelvisArbeidstilsynet,etter at EFFEKT-programmeter ferdig.

Problemstillingenknyttettil virksomhetensdriftunder godkjenningsprosessengjelder
også for selvstendignæringsdrivende.Det er etter utlendingsforskriften§ 6-18 tredje
ledd et vilkårfor oppholdstillatelseat "(...) det foreliggertillatelsefor virksomheteni
henhold til øvriglovgivning".For EØS-borgere som ønsker registreringpå bakgrunnav
selvstendignæringsvirksomhet,vil oppholdsgrunnlagettilsvarendeavhenge av
godkjenningen,jf. loven § 112.

Identitetskontroll
Det framgår av kapittel5 i høringsbrevetat arbeidsgiverplikterå sørge for nødvendig
identitetskontrollav arbeidstakerefør søknad om godkjenningog bestillingav ID-kort.
UDI presisererat utlendingsmyndigheteneforetar kontroliog vurderingav identiteti
forbindelsemed søknad om oppholdstillatelseeller ved registreringetter EØS-
regelverket,herunderkontrollav om framlagte identitetsdokumenterer ekte. Vi legger til
grunnat arbeidstakerneskontrollav identiteti praksisvil bestå i at søker framlegger
gyldigpass eller annet reisedokumentmed gyldigoppholdstillatelse,eventuelt sammen
med oppholdskorteller registreringsbevisfor EØS-borgere der det er aktuelt.
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