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Høring - Utkast til endring i forskrift om handel med brukte og kasserte ting

Vi viser til  brev  fra Nærings-  og handelsdepartementet av 16. desember 2005.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser til at Europarådets rådgivende komite for
Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter uttalte følgende om
Norge 12. september 2002:

"Den rådgivende komite merker seg at det er behov for å sikre at lovgivningsrammen
er slik at den ikke legger utilbørlige hindringer i veien for gjennomføringen av
Rammekonvensjonen artikkel  15,  og at den innpasser for eksempel reisekulturen til
minoritetene rom og romanifolket. I denne sammenheng oppfordrer Den rådgivende
komite myndighetene til å overvåke om de rettslige kravene til handel med brukte
varer, som nå omfatter faste utsalgssteder, eller lokale bokrav i forbindelse med tilgang
til sosiale boliger, har en negativ innvirkning på gjennomføringen av artikkel 15 når det
gjelder rom og romanifolket, og å gjennomføre endringer dersom det er nødvendig.
Videre oppfordrer Den rådgivende komite myndighetene til å undersøke mer om
hvorvidt gjeldende lovgivning om kravene til fagbrev i visse yrker på en dekkende måte
tar hensyn til kulturen til rom og romanifolket, samtidig som det tas hensyn til
problemene som er meldt på dette området. I denne sammenheng bør myndighetene
trekke på prinsippene i Ministerkomiteens rekommandasjon nr. (2001) 17 om
forbedring av den økonomiske og sysselsettingsmessige situasjonen for rom
(sigøynere) og romanifolket (taterne/de reisende) i Europa."
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Vi ber på denne bakgrunn om en dialog med Nærings- og handelsdepartementet om
hvordan denne merknaden kan følges opp i forbindelse med forskriftsarbeidet.

Med hilsen

Sog nn M.  Tver Qf (e.f.)I
avdelingsdirektør

Kari Westersund
rådgiver
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