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Høring  -  handlingsplanen mot sosial dumping -  tiltak for å sikre ryddigere forhold
på inn og utleiemarkedet og for å  effektivisere allmenngjøringsloven

Vi viser til deres brev av 26. januar 2007 der det bes om kommentarer til forslagene
fremsatt i høringsnotat fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.Høringsnotatet
inneholder også forslag som ikke berører politiets arbeidsfelt, og vi har av den grunn valgt
ikke å kommentere disse.

Innledningsvis er det viktig å bemerke at det både på sentralt og lokalt nivå er et godt
samarbeid mellom politiet og Arbeidstilsynet. Det er i denne sammenheng viktig å
understreke at politiet har de samme utfordringer som Arbeidstilsynet hva gjelder utlevering
av relevant dokumentasjon i slike saker. Politiets etterforskning i saker hvor det er brudd på
allmenngjøringsloven er i mange tilfeller meget ressurskrevende. Innhenting av bevis er
vanskelig i disse sakene siden det i mange tilfeller dreier seg om utenlandske arbeidsgivere
ofte uten at det finnes en stedlig representant for arbeidsgiver på arbeidsplassen i Norge.

Utenlandske arbeidere som kun oppholder seg i Norge i et kort tidsrom er også en
utfordring for politiet. Dette ved at disse arbeiderne ofte ikke lenger oppholder seg i Norge
når det er iverksatt etterforskning fra politiet.

Politiet har også fått erfaring for at arbeidstakere i politiforklaringer ikke opprettholder sine
forklaringer gitt til Arbeidstilsynet. Dette kan skyldes frykt for politiet, men også frykt for
represalier fra arbeidsgiver. Politiet har for øvrig ikke hjemmel til bruk av tvangsmidler i
saker hvor det er brudd på allmenngjøringsloven.

Når det gjelder pkt. 3 - forslag til endring i allmenngjøringsloven § 9 for oppdragsgivere, er
det Politidirektoratets oppfatning at denne bestemmelsen vil kunne ha en forebyggende
effekt mot brudd på allmenngjøringsloven.
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Når det gjelder høringsnotatets pkt. 4. - Økonomiske og administrative konsekvenser,
ønsker Politidirektoratet å understreke at økte ressurser til Arbeidstilsynet vil kunne føre til
flere oppgaver/saker for politiet. Politiets samhandling med Arbeidstilsynet vil derfor være
avgjørende. En synlig samhandling mellom de to etater vil dessuten kunne ha god preventiv
effekt.
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