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HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM HMS-KORT FOR BYGGE- OG
ANLEGGSPLASSER, FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODK-1ENNING AV
RENHOLDSVIRKSOMHETER OG FORSKRIFT OM SIKKERHET, HELSE OG
ARBEIDSMIUØ PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER
(BYGGHERREFORSKRIFTEN)

Politidirektoratet viser tll Arbeids- og soslaldepartementets høringsbrev av 11. september 2015
om endringer I forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift om offentlig
godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmIljø på
bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). Justis- og beredskapsdepartementet
oversendte høringen tIl Politidirektoratet den 13. oktober 2015. FrIst for merknader tiI Arbeids-
og soslaldepartementet er satt til 11. desember 2015.

Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende instanser. Vi har mottatt
høringsuttalelser fra Kripos, Nasjonalt ID-senter, Oslo pollUdistrIkt og Rogaland politidistrikt,
som er delvis innarbeidet i direktoratets høringssvar. Uttalelsene følger vedlagt I kopi.

Innledning
Forslagene som fremmes i høringen er et ledd I gjennomføringen av regjeringens strategl mot
arbeidslivskriminalitet.

Det fremgår av høringsnotatet at ArbeidstIlsynet i økende grad erfarer at kortene blir mIsbrukt.
Typiske eksempler er angitt å være

utstedelse av kort på bakgrunn av falske legitimasjonsdokumenter
kort blIr brukt av andre enn den som kortet er utstedt tll
forfalskede kort, ved f.eks. å kopiere gyldige kort
kortene benyttes til å få utstedt andre kort, f.eks. bankkort

Det erkjennes I høringsnotatet at problemet med bruk av falsk ID som grunnlag for opphold
Norge er økende - også for arbeidslivet.
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Forslaget til endring i forskrift om HMS-kort på byggeplasser har tll formål å bedre
kontrollmulighetene etter at kortet er utstedt på følgende måte:

Plikt tIl å innlevere kort I gitte tilfelle
Utvidet adgang for tilsynsmyndIghetene tll å inndra ugyldige kort
InnstrammIng av kravet om at kortet må være utstedt før arbeldet påbegynnes.
Adgang for andre enn tilsynsmyndighetene til å kontrollere kortene gjennom
sanntldskontroll I offentllge registre

TIdligere Arbelds- og InkluderIngsdepartementet sendte 8. januar 2007 forslag til ny forskrIft
om identitetskort (ID-kort) på bygge- og anleggsplasser på høring. Politidirektoratet stIlte seg
vedlagte hørIngsuttalelse av 29. januar 2007 kritisk til forslaget om hvordan ID-kontrollen
skulle gjennomføres. Direktoratet fremholdt blant annet følgende:

"Vi stiller spørsmål ved om den ordningen det er lagt opp tll når det gjelder
Identitetskontroll er tilstrekkellg sIkker. Blant annet er det store betenkellgheter knyttet til
at arbeldsgiver alene skal stå for Identitetskontrollen. Det bør også vurderes om Identlteten
som hovedregel bare skal kunne bekreftes ved pass eller annet relsedokument, og Ikke
trankkort eller førerkort. For nærmere argumentasjon viser vil tIl uttalelsen fra Politlets
utlendingsenhet, som er dekkende også for direktoratets syn."

Innsatsen må settes Inn ved kjedens begynnelse —kontroll I forbIndelse med
utstedelse av kortene
Gjennom politlets satsnIng for å bekjempe arbeidsmarkedskrimInalitet er det ved flere
anledninger avdekket mIsbruk av ordningen med HMS-kort. Dette er et omfattende og økende
problem, som særlig gjelder utenlandske arbeidstakere og i bygg- og anleggsbransjen.
Politidirektoratet ser derfor positivt på de foreslåtte tIltakene for å motvirke slikt mIsbruk. Etter
Politidirektoratets vurdering må det Imidlertid gjøres vesentlig mer for å forhindre misbruk
forbindelse med anskaffelse av HMS-kort. Dels fordl faren for misbruk er størst I denne
situasjonen og dels fordi det er vanskeligere å avsløre mIsbruk senere, når HMS-kort allerede
er utstedt på grunnlag av falske opplysnInger eller dokumenter.

Politiet har ved flere tilfeller erfart følgende:
at innsendt bilde åpenbart Ikke er av samme persort som er avbildet på
legItimasjonskopien, eller at bildet på legltimasjonen er av så dårlig kvalitet at
det Ikke kan sammenlignes.
det er pålimt nytt bilde, og det er benyttet redigerIngsprogrammer på en måte
som gjør at forfalskningen burde vært oppdaget eller bildet på den Innsendte
legitimasjonskoplen er av for dårlig kvalitet til å gjøre sammenligningen mulig.
utstedelse på bakgrunn av dokumenter som åpenbart Ikke er gyldige ID-
dokumenter. Blant annet er det funnet en rekke kort utstedt på bakgrunn av
asylsøkerbevls hvor teksten "ikke gyldig som ID-dokument" er synlIg på
legitimasjonskopien, samt kort utstedt med tidligere HSM-kort sorn
legitimasjonskopi. Det er også avdekket kopler av utenlandske ID-dokumenter
som ikke er gyldige som ID I Norge.
produksjon av falske legItimasjonskopier er funnet hjemme hos arbeidsgIver.
HMS-kort-ordningen brukes I disse sakene som et verktøy for å kunne benytte
den ulovlige arbeldskraften på byggeplasser.
ett personnummer har vært benyttet til å skaffe HMS-kort til flere forskjellige
ulovlige arbeldere. Dette har vært mulig fordi kontrolløren Ikke har hatt tilgang
til tidligere Innsendte søknader, noe som ville avslørt forsøket.
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Politidirektoratet mener forskriften er mangelfull hva gjelder kontroll knyttet tll utstedelse av
HMS-kortet. Fra ordningen ble Innført ved forskrift 30. mars 2007 har bestemmelsen om ID-
kontroll vært den samme; Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig identitetskontroll av
arbeidstaker før bestilling av kortet.

Ved forskrIftsendring i 2011 ble det tatt inn en ny bestemmelse om at "utsteder skal påse at
vilkårene for å utstede id-kort er oppfylt før kort utstedes, herunder foreta Identitetskontroll av
arbeldstaker".

Departementet uttaler I sitt høringsnotat at prosedyrene langt på vei sIkrer at kort utstedes til
rett person. Det erkjennes imidlertid at kravene på langt nær er det samme som for eksempel
ved utstedelse av pass. Det fremheves bl.a. at det Ikke er krav om personlIg oppmøte hos
kortprodusent eller hos offentlig myndighet. Kortprodusenten er gjennom forskrIften pålagt å
foreta identitetskontroll. Denne begrenser seg imidlertld til å kontrollere kopi av fremlagte
dokumenter og sammenligne disse med foto og signatur Innlevert sammen med søknaden.
Polltidirektoratet vil understreke at det Ikke er mulig å foreta en reell IdentItetskontroll uten at
søkeren er tll stede. I høringsnotatet fremheves det at kortprodusenten ved sine kontroller har
avdekket flere forsøk på misbruk. Oslo polftldistrikt uttaler at de fra produsenten har fått
utlevert informasjon som benyttes til utstedelse av kortene og at det I dette materlalet er
funnet at det utstedes kort uten at det foretas noen reell kontroll av opplysningene, og at det
utstedes kort på bakgrunn av forfalskede legltimasjonsdokumenter, se side 2 og 3 I dIstriktets
uttalelse.

En endring av betegnelsen fra ID-kort til HMS-kort vil etter direktoratets vurdering Ikke ha
noen nevneverdig effekt da dette kortet er det eneste identitetsdokumentet som kan kreves
fremlagt ved kontroll på byggeplasser, og identitetskontrollen som foretas ved utstedelsen er
som nevnt ovenfor altfor svak. VI viser her tll Oslo politidIstrikt uttalelse, hvor det fremgår
følgende:

"Departementet endret tidligere I år navnet på kortet fra ID-kort i byggebransjen tll
HMS-kort I byggebransjen på grunn av avdekket mIsbruk. Dette for å speslfisere at det
ikke er et identifikasjonsdokument. Hovedproblemet med ordningen er ikke at kortet
misbrukes som ID I andre sammenhenger, men at det gir adgang tll å jobbe på norske
byggeplasser. Det er krav om HMS-kort, og det er det eneste dokumentet
kontrolletatene kan kreve å se. Det fremgår også av Arbeldstilsynets nettsider om HMS-
kortet at 'HMS-kortets funksjon er å Identifisere den enkelte arbeldstaker og opplyse
om hvem som er vedkommendes arbeldsgiver. Det er derfor svært vIktIg at kortet er
utstedt til riktig person."

Også Kripos fremhever I sin uttalelse at det er grunn tll å tro at det er vanskellg å avdekke
profesjonelt utførte forfalskninger ved en vanlig tilsynskontroll.

Nasjonalt ID-senter fremhever at HMS-kortet kan bldra tll å støtte opp under en påstått
identltet og uttaler følgende I sItt hørIngssvar:

"Selv om kortet ikke er utstedt med det formål å skulle bekrefte identitet, yll denne
type kort fungere som en bekreftelse på at identitet er i bruk. Det er vanskelig å
ekskludere at denne type kort bfir benyttet til å støtte opp under en påstått identitet I
andre sammenhenger enn på arbeldsplassen. I målsetnIng om en helhetfig ID-
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forvaltnIng er det viktIg å ikke undergrave dette aspektet ved utstedelse av ulike typer
dokumenter I privat og offentlig sektor."

Både Oslo og Rogaland polltidistrIkt og Kripos fremhever at det er betydelige svakheter ved
ordningen med at det er arbeidsgiver som skal foreta identltetskontrollen. Oslo polltIdistrIkt
foreslår at arbeidsgiver fratas ansvaret for kontroll av identitet. Politldirektoratet tIltrer dette
forslaget. Vi stiller oss vIdere bak KrIpos" bekymring knyttet til arbeldsglvers rolle i denne
sammenheng. Kripos skriver følgende om dette I sin uttalelse:

"I arbeidsmarkedskriminalitet fremstår arbeldsgiver selv I mange tilfeller som den
drivende kraft I den kriminaliteten som begås. Det avdekkes I økende grad at etablerte
krIminelle oppretter virksomheter og bruker disse for å kamuflere kriminalitet, herunder
utnyttelse av arbeldstakere og deres Identltet, tIl utførelse av bedragerier, skatte- og
trygdekrImInalitet. Arbeldsgiver er tIllagt flere kontrolloppgaver I forhold til HMS-kort;
Identitetskontroll ved bestIlling, samt tilbakeleverIng tIl utsteder ved opphør av
arbeldsforhold. I tilfeller der arbeldsgIver selv er Involvert I krIminallteten, er det grunn
til å forvente at denne vil kunne mIsbruke sItt ansvar relatert tll HMS-kort for å legge til
rette for egen krlminell vIrksomhet."

Direktoratet bemerker at majorlteten av arbeidsgIvere heller Ikke har den nødvendige
kunnskap og erfaring som trengs for å avdekke misbruk. Dette problemet forsterkes overfor
utenlandske arbeidstakere og utenlandske dokumenter.

Etter Politidirektoratas vurdering er det svært betenkelig at arbeidsgIver skal ha
kontrolloppgaver i forhold til HMS-kort. KrIpos fremholder I sln uttalelse at de har erfarIng med
saker hvor utnyttelse av arbeidstakerne har vært et sentralt element, I grove tilfeller med en
grenseflate mot menneskehandel. Når kontrollen av ID dokumenter tillegges arbeldsgiver, og
kontrollen som gjøres av kortutsteder gjøres på bakgrunn av legitImasjonskopler Innsendt fra
arbeidsgiver gis det etter dIrektoratets vurderIng spIllerom for krimlnelle aktører I bygge-
bransjen. Oslo politldistrikt uttaler I sitt høringssvar at ordningen med HMS-kort I bygge- og
anleggsbransjen fremstår som mer egnet til å "hvitvaske" Identiteten til ulovIlge arbeldere enn
til å forhIndre eller avdekke dem. Også Rogaland politidistrikt fremholder at mange krIminelle
aktører operer som arbeidsgIvere I det norske marked, og da med et bevIsst ønske om å
misbruke ordnIngen med HMS-kort, blant annet ved å "hvitvaske" identiteter.

For å sikre at ordningen ikke kan misbrukes som beskrevet foreslår Politidlrektoratet følgende
tiltak, utover at arbeidsgIver fratas ansvar for kontroll av identitet:

Det bør vurderes hvilken kompetanse som kreves av den som utfører ID-kontrollen, og
det bør sikres at kortutsteder foretar den kontrollen de er satt til, og har mullghet tll å
gjøre. Kontroll med utenlandske arbeldstakere og utstedelse av HMS-kort bør foretas av
kompetent offentlig myndighet og etter personlig fremmøte.
Kontroll foretas mot originaldokumenter (ved fremmøte). Kontroll mot fysIsk dokument
er den eneste formen for reell ID-kontroll. Hvls denne ikke utføres vil ordnIngen
fortsette å virke mot sln hensikt. En reell kontroll er det som vIl kunne avsløre og
stoppe utstedelse av HMS-kort på bakgrunn av forfalskede legItimasjonskopier.
Kontrollør bør ha tilgang tIl DUF og passregIsteret, men de personvernmessIge og
tekniske problemstlffingene knyttet til dette må vurderes.
Utenlandske arbeldstakere må avkreves pass eller nasjonalt ID-kort som grunnlag for å
få utstedt HMS-kort. Andre utenlandske dokumenter, eventuelt norsk bankkort eller
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førerkort, anses ikke å være tilfredsstIllende. Dersom arbeidstakeren ikke har eller kan
skaffe pass eller nasjonalt ID-kort, for eksempel på grunn av forholdene I hjemlandet,
må utlendingsmyndighetene kontaktes for å få Identiteten verifisert.

• Ved utstedelse av HSM-kort må det sjekkes om det foreligger tidligere søknader på
samme ID. Dette vil avsløre tilfeller hvor det forsøkes søkt på HMS-kort til flere
personer på samme Identitet, også der hvor det benyttes profesjonelt forfalskede
dokumenter.

Gjennom politiets tverretatlige samarbeld mot arbeidsmarkedskrimInalltet har det vært
gjennomført et stort antall felles kontroller av blant annet byggeplasser. For slIke kontroller vil
det være en fordel om også polltiet uttrykkellg nevnes blant de myndigheter som
arbeldstakere etter oppfordrIng plikter å fremvIse HMS-kort til jf. forslag til ny § 5 annet ledd,
selv om politlet anses å ha selvstendige hjemler tll dette. Polltlet bør også nevnes blant
myndigheter som kan inndra ugyldige kort, jf. forslag til ny § 8 annet ledd.

Polltidirektoratet støtter for øvrig Kripos syn om at utlendingsregisteret også bør omfattes av
den registerplikt som betinger utstedelse av HMS-kort selv om tkke alle utenlandske
arbeldstakere er regIstreringspliktIge i utlendIngsregIsteret. Vi viser til Kripos uttalelse nederst
på side 2 og på side 3.

14:7-7 tko.
(Karijtéthe Stav e Kristin Bellika

leder uridisk stab rå. iver

Saksbehandler:
Unni Norum
Roger Broen
June KrIstin Bellika

Vedlegg:
- Polltldirektoratets høringsuttalelse av 29.01.2007
- Uttalelse av 05.11.2015 fra Oslo polltidistrikt
- Uttalelse av 05.11.2015 fra Rogaland polItidistrikt
- Uttalelse av 20.11.2015 fra Kripos
- Uttalelse av 03.12.2015 fra Nasjonalt ID-senter

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo
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Det kongelige justis- og politidepartement
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Densreferanse Veirnferanse Dato
200609329 2007/00105-3008 29.01.2007

Høring - Forslag tft ny forskrift om identitetskort på bygge- og anleggsplasser

Det vises til oversendelse datert 8. januar 2007 vedrørende ovennevnte høringssak.

Direktoratet har fått ftist til 29. januar 2007 med å komme med uttalelse.

fløringen er forelagt samtlige politimestere og sjefene for Kripos og Politiets
utlendingsenhet. Vi registrerer at økokrim er egen høringsinstans.
Innen fristen er det innkommet svar fra Politiets utlendingsenhet og Gudbrandsdal,
Rogaland, Salten og Oslo politidistrikter.

Politidirektoratet er generelt opptatt av tiltak som kan styrke kontrollen med bygg- og
anleggsbransjen, og politidirektøren deltar i styringsgruppen for prosjektet "Seriøsitet i
byggebransjen".

De nye reglene om krav til id-kort i bygg- og anleggsbransjen er ment å ivareta
arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet og bidra til økt setiøsitet i bransjen. Blant annet
legges det opp til at det ikke skal kunne utstedes id-kort uten at lovpålagte krav om

rapporterinilopplysningsplikt til relevante offentlige registre er oppfylt.

Politidirektoratet legger til grunn at innføring av id-kort vil kunne være egnet til å bidra til
seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen, og ser positivt på forslaget som nå er på høring. Oslo
politidistriktuttaler at de er "udeltpositivtinnstilttilimyraringavID-korzn.De påpeker at det

allerede i dag brukes ID-kort på byggepassen i Bjørvika og at dette 'yorertilenbedrekontroll
innenHMS arbei4ogharforhindretatuseriosesekkaperharkunnetetableresegpåSglassen". Også

Salten olitidistrik støtter forslaget, mens Gudbrandsdal olitidistrikt stiller et lite spørsmål
ved om det er behov for ytterligere identifikasjonsdokumenter.

Direktoratet vil imidlertid understreke viktigheten av å ha rutiner som i størst mulig grad

sikrer at det ikke utstedes kort som inneholder uriktig informasjon. Ikke minst er dette
viktig dersom kortene skal ha "en enhetlig statlig logo" og inneholde bilde. Kortet vil da
kunne bli brukt og oppfattet som et fullverdig identifikasjonsdokument —med fare for blant
annet at det danner grunnlag for å få utstedt andre id-dokumenter i Norge. Det er ikke

Politidirektoratet
Post:Postboks8051Dep., 0031Oslo
Besøk:Hammersboxggata12
TIft2336 41 00Faks:23 3642 96
E-post:politidirektoratet@politiet.no

Org. nr.: 982531950rnva
Bankgiro:7694.05.02388



tilstrekkelig forebyggende at forfalskning og misbruk er straffesanksjonert. Både Rogaland
politidistriktog olitiets utlen enhe påpeker utfordtinger knyttet til kortet som
identifikasjonsdokument.

Vi stiller spørsmål ved om den ordningen det er lagt opp til når der gjelder identitetskontroll
er tilstrekkelig sikker. Blant annet er det store betenkeligheter knyttet til at arbeidsgiver alene
skal stå for iderilitetskontrollen. Det bør også vurderes om identiteten som hovedregel bare
skal kunne bekreftes ved pass eller annet reisedokument, og ikke bankkort eller førerkort.
For nærmere argumentasjon viser vil til uttalelsen fra Politiets udendin enhe som er
dekkende også for direktoratets syn.

Direktoratet understreker videre at det er viktig at det ikke utstedes id-kort til personer som
ikke har nødvendig arbeidstillatelse. Id-kortets vatighet bør heller ikke være lenger enn den
aktuelle arbeidstillatelsen, noe også olitiets utlen enhet og o d olitidistrik
påpeker. Også her viser vi til uttalelsen fra Politiets utlendingsenhet for nærmere detaljer.

Utkastet til arbeidsmiljøloven § 4-1 sjette ledd annet punktum og forskriftens § 3 annet ledd
synes å legge opp til at Arbeids- og inkluderingsdepartementet på et senere stadium skal
bestemme hvilke registre kortutsteder skal kunne få informasjon fra. Ut fra omtalen i
hmingsbrevet ser det ikke ut til at det vil bli foreslått at kortutsteder skal ha tilgang til
(informasjon fra) politiets registre. Dersom dette skulle bli aktuelt på et senere tidspunkt,
forutsetter vi at politiet involveres før beslutningen tas.

Vi kan for øvtig ikke se at innføring av id-kort i seg selv vil innebære noen nevneverdig
økning i politiets arbeidsbyrde. Dersom ordningen for identifikasjonskontroll endres i
forhold til det foreslåtte, og det blir aktuelt å trekke politiet inn i denne kontrollen, vil
politiet måtte tilføres ressurser.

Med hilsen

Ingelin Killengreen

Saksbehandler:
GuriLenth
Tlf:23 3641 47
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Høringsuttatelse til forslag til ny forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og
anleggsplasser.

Det visestilPolitiditektoratetse-postav 17.januatd.å.der det bes om uttalelsetilJustis-og
politidepartementetsforslagtilny forskriftom id-kortpå bygge-og anleggsplasser.

Politictsudendingsenhet(PU)har gjennomgåttforslagetog serbehovet for en ordningsom
dokumentererat ansattei bygg-og anleggsbransjener lovligregistrertog arbeideri en
virksomhetsom er lovligregisttert.PU har imidlertidbemerkningertil identitetskontrollen
somskalforetasfor kortet utsterles.Nithar ogsånoen kommentarervedrorende
fastsettelsenav kortetsgyldighetstid.

Identitetskontrollen - kommentarer til forskriftens § 3 siste ledd
Id-kortetskali folgehoringsbrevetha en pålitelighetomtrentpå nivåmed EOS-forerkort,
og det er myndighetenerepresentertvedArbeids-oginIduderingsdepartementetsom står
ansvarligfor id-kortordningen.Det er derforviktigat myndighetenesikrersegat kortet
inneholderkorrektinformasjonom identitet.Det somdet er sterliggrunn tilå frykteer at
udendingerskaffersegnorskeidentifiltasjonspapitermed unktigidentitet.Mulighetenfor at
noen vedå brukefalske/forfaIskedeidentitetsdokumenterproverå skaffesegct ekte
identitetsdokumenter en reellfare.Det harpolitieterfarti andre typersaker.llet er derfor
viktigat identitetskontrollenforetasavnoen mednødvendigkompetanse.

Politicts utlendingsenhethar for øvrigmerket segat det kanbliaktueltpå et senere
tidspunktå urvideordningenmed id-kortogsåtilandre fagområder/bransier.Det er ogsa
nevnti høringsbrevetat virksomhetersomikkeer omfattetav bestemmelseneselvkan
velgeå anskaffetd-korctilsineansatte.Slikeid-kortkan såledesetter hvert konunetilå bh
utstedttilet stort antallarbcidstakerei en rekke forskjelligevirksomheter.Det er derfor
viktigå etableregodc rutinerfor identitetskontrollalleredenå.

Det er i forslagettilny forskriftlagtopp tilat deter arbeidsgiversom pliktetå utfore
identitetskontrollav arbeidstakerførbestillingavid-kort.Forsktiftens§ 3 sisteledd
inneholderikkekravtilhva slagsdokumentasjonsommå forevises,men i horingsbreveter
det presisertat arbeidstakermå leggefremgodkjentidentifilcasjonsdokument. Som
eksemplerpå sliktdokumenter nevnt førerkort,bankkort,pass ellerannet reisedokument.
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PU menet dexermegetbetenkeligat det et lagtopp til at det 1nmer arbeidsgiversom skal
foretaidentitetskontrollenav arbeidstaker.Det visestilat arbeidsgiverikkeinnehar
tilstrekkeligkompetansetilå foretaslikkontroll.Dct er nødvendigmed inngående
kunnskaperom identitetskontrollfor å kunneavslørefalskedokumenter.Særhggjelder
detteutenlandskedokumenter.Det krevesogsåutstyr,som for eksempelUV-lys,for
utførelseav dennekontrollen.SelvpassfraE0S-borgerekanværevanskeligå kontrollere.
Detvisestil at Oslopolitidistriktettexdet PU har fått opplysthar avdekketca.25 sakerden
sistetidenhvordet er innvilgetEØS-fillatelsertilpersonermed falskeHØS-pass.
Arbeidsgivervilhellerikkenødvendigvisha tilstrekkeligkunnskapom hva slags
dokumentersomer å ansesom identitetsdokumenter.Someksempelkan nevnesat selv
bankerog posteni enkelttilfellerfeilaktighar lagttilgrunnat asylregistreringsbeviser et
identitetsdokumentog utstedthenholdsvisbankkortog postensid-kortpå bakgrunnav
bevisetalene.Da må man leggetilgrunnat ogsånæringslivog privatpersonerkan anse
asylregistteringsbevisetfor å væreet identitetsdokument.Det visesogsåtil at det er mange
utenlandskeborgerei bygg-og anle sbransjenog at deresid-dokumenterofte vilkunne
væreukjentefor arbeidsgiver.

Det vilogsåkunneoppståbabilitetsproblemerhosarbeidsgiver.For cksempelkandet være
et nærtslektskapsforholdmellomarbeidsgiverogarbeidstaker.Viderevildet ofte værei
axbeidsgiversinteresseat arbeidstakerenfårutstedtid-kort.Særliggjelderdette når det er
storetterspørseletterarbeidskraftslikdet er i bygg-og anleggsbransjeni dag.Det teisetseg
ogsået spørsmålom hvemsom skalforetaidentitetskontrollenav ct enkeltmannsforetak.

PU menerat ordningendet er lagtopp til i forholdtilidentitetskontrollenåpner for
misbruk.Det er riktignoki hetingsbrevetlagtopp til at kopiav identitetsdokurnentetskal
vedleggesbestillingenav kort hos kortutsteder.Meni henholdtilhøringsbrevetskalikke
kortutstederforetanoen identitetskontroll.

Kontroll hos arbeidsgiver
PUmenersåledesat arbeidsgiveri bestefallkunkan foretaen innledendeidentitetskontroll.
Menogsåveden slikforeløpigkontrollmenerPU at det må stilleskravi forskriftentil hva
slagsdokumentersom skalfremleggesavarbeidstaker.

1-Jovedregelenfor utenlandskeborgereer at de trengerarbeidstillatelsefor å ta arbeidi
Norge. Arbeidsgiver må således be arbeidstakeren dokumentere ar denne har slik tillatelse.
Tidatelsen vilmed noen få unntakværepåførti passetellerannet reisedokument.Det bor
derforstillessom kravi forskriftenat passellerannetreisedokumentmå fremleggesi slike
tilfeller.Forerkortellerbankkortvil såledesikkevtere tdstrekkelig dokumentasionfor å få
utstedtkl-kort. Et kravom at passellerannetreisedokurnentmå fremleggesvil redusere
fisikoenforå utstedeid-kortpå falskidentitetogvilgjøredet enklerefor arbeidsgiverå
foretaeninnledendekontroll.

En arbeidsgiversom tat utlendingmed unntakavnordiskstatsborgeri sin tjenesteplikter
ogsåå meldedette tilpolitietfor arbeidetbegynner,jf utlendingsforskriften§ 153forste
ledd.Meldingenskalgistilpolitieti det distriktudendingenhar sitt fasteopphold og polinet
skalundersøkeom utlendingenhar arbeidstillatelse,jf forskriftens§ 153andre og tredje
ledd.Det erviktigat myndighetenesikrersegmotat det utstedesid-kort tilpersonersom
manglerarbeidstillatelse.



Dervedkommendeetter søknadom asylAr innvilgettillatelsepå grunn av sterke
menneskeligehensyn,og ikkepå grunnavbehovforbeskyttelse,vil imidlertidsokerenofte
ikkefåutstedtreisedokumentav norskemyndighetermen i stedethetwisestilå skaffe
reisedokumentfrahjemlandetsmyndigheter.I periodeninntilreisedokurnenter anskaffet
viltillatelsenkunværebekreftetvedvedtaketfattetav utlendingsmyndighetene.Det reiser
spørsmåletom hvaslagsdokumentasjonsom skalkrevesi et slikttilfellefor å fåutstedtid-
kort.

Unntattfrakravetom arbeidstillatelseer nordiskehorgere,utlendingersom omfattesav
EØS-avtalenellerEFTA-konvensjonenog som skalarbeideher i inntiltre måneder,og
enkelteandregrupperutlendingersomhar arbeidsforholdav inntiltre manedersvarighet,se
utlendingsforskriften§ 8 tredjeledd.Arbeiderei bygg-og anleggsbransjenomfattes
imidlertidikkeavunntakenei utlendingsforskriftens§ 8 tredjeledd.Det må imidlertid
vurdereshvaslagskravman skalstilletildokumentasjonpå identitetfor nordiskeborgere
og utlendingersomomfattesav EØS-avtalenellerEFTA-konvensjonenog som kun skal
arbeideher i inntiltre måneder.Gode grunnertalervel for at ogsådissemå fremleggepass
for å fåutstedtid-kort.Et reisedokutnentvilværeden bestedokumentasjonenpå identitet
ogstatsborgerskap.

Kontrollavnorskeborgerevil sjelden by på problemerog her bør det vurderesom ethvert
godkjentidentifikasjonsdokumentskalaksepteres.

Særskilt om midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere
En midlertidigarbeidstillatelsekanetter nærmerefastsattevilkårinnvilgesetter soknadom
asylog ergyldigmens søknadener til behandling.Dersomsøknadom asylavslasi
Utlendingsdirektoratet,gjeldertillatelsenfortsattdersomklagefremsettesog gis
oppsettendevirkning.Den opphørerimidlertiddersomavslageti Utlendingsdirektoratet
ikkepåklagesinnenklagefristenog dersomen klageikkegisoppsettendevirkning.Den
opphørerogsåved et eventueltendeligavslagi Utlendingsnemnda.

Asylsøkeremedmidlertidigarbeidstillatelsevilværei besittelseav et asylregistreringsbevis.
Det er imidlertidviktigå væreoppmerksompå atbevisetikkeer et identitetsdokument.
Registreringsbevisethar kun som funksjonå væreet bevispå at innehaverener retdstrert
somasylsøkeri Norge.Medunntakavdet f'atallavtilfellerhvor asylsøkerenhar
dokumentertsinidentitet,så et personopplysningenei registreringsbevisetkun basertpå
sokers egne opplysningersom verken er dokumentert eller verifisert. l3eviset vil således
kunneinneholdefalskepersonopplysninger.

En asylsøkermed midlerfidigarbeidstillatelsemåaltsåfremleggedokumentasjonpå identitet
for å fåutstedtid-kort for ansattei bygg-og anleggsbrartsjen.PU mener det ogsåher må
stilleskravom at identitetendokumenteresmedpass.Dersomasylsokeren var i besittelse av
passdavedkommendekomtil Norgeskaldet imidlertidværeitmleverttil norske
myndighetersom skaloppbevarepassetmenssøknadener tilbehandling.PU vil imidlertid
kunnebekrefteat passer innlevertog troligkunneutlevereen bekreftetkopi av passettil
arbeidsgiverenellerkortutsteder.

Den endelige identitetskontrollen
Selvom departementetskulleleggeopp til at arbeidsgiverforetar en innledende
identitetskontrollav arbeidstakerenmenerPIJ at en anneninstans,og allerhelsten offentlig
insums,må foretaden endeligeidentitetskontrollenførutstedelseav id-kort. Instansensom
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skalforetaidentitetskontrollenmå ha personellmedtilstrekkeligkompetansepå kontrollav
id-dokumenter.Instansenmå ogsåha utstyrfor slikkontroll.

Dersomdepartementetkonkluderermed at en privatkortutstederskalforetaden endelige
identitetskontrollenmå det stillessom kravat kortutstederenansetterpersonermed
tilstrekkeligkompetansepå slikkontroll,eventueltat ansattehos kortutstederfår grundig
opplæringi identitetskontrollog brukav utstyrfor å avslørefalskedokumenter.
Kortutstedermå ogsåpåleggeså kontrollereom arbeidstakerenhar gyldigarbeidstillatelsei
Norge.

Fullverdig id-kort eller et kort med begrensninger
Det er ikkeopplysti høringsbrevetom det ervurdertå gi id-kortetbegrensningerslikat det
ikkeer å ansesom et fullverdigidentifikasjonsdokumentutad men kun som ct id-kortfor
internbrukpå arbeidsplassen.Meddet forbeholdat Pli ikkehar inngåendekunnskapom
bakgrunnenfor utstedelseav id-kortet,kan ikkeP12;umiddelbartse at det er behov forå
utstedeet fullverdigid-kortsom ogsåkanbrukessom legilimasjonutenforarbeidsplassen.
Dersomid-kortetskullebligitt begrensningerer det viktigat begrensningenpåføresid-
kortetslikat det ikkekanmisbrukesi andrehenseender. frykterat id-kortet,dersomdet
utstedespå falskidentitet,igjenskalkunneanvendesfor å fåutstedt andreid-dokumenteri
Norge.

Vedr. forskriftens § 5 første ledd
Somnevnter hovedregelenat utenlandskeborgeremå ha tillatelsetilå arbeidei Norge.
Sliketillatelserblir,med unntakav bosettingstillatelser,gitt for et begrensettidsrom.
menerderforat forskriftens§ 5 bør inneholdeen hestemmelseom at id-kortetikkemå ha
varighetutovertillatelsen.Tillatelsensvarighetsjekkesenkeltved å konttollerepassettil den
aktuellearbeidstakeren.En slikbestemmelsevilkunnebegrensemulighetenefor misbrukav
kortet

Midlenidigearbeidstillatelsergitt tilasylsøkereretserher et særskiltproblemda manpå
kortutstedelsestidspunktetikkevet når de utløper.

Avslutningsvisvil bemerkeat forslagetsinnholdhaddefortjenten grundigerevurdering
fravår sideenn det høringsfristentillater.pu håperimidlertidat vi har fått satt et søkelyspå
identitetsproblematikkenog at denneblirgrundigvurderti det viderearbeidetmed
utstedelseav id-korti bygg-oganleggsbransjen.

Me ' sen

RolfHegli
Ping. SjOr Politiets ullendingsenbet

Age ustad
Politiadvokat

Saksbehandler Kopi til: 'Vecilegg:
frar Aartun
Politiadvokat



POLITIET
ROGALANDPOLITIDISTRIKT

Politidirektoratet ROGALAND POLICE DISTRICT
Postboks 8051 Dep
0031 OSLO

Unntatt offentllghet,
OffI. 13.1/12.1.a jlf faI 13.1.1

Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato
201503910-3 008 Stavanger, 05 11 2015

HØRINGSWIrrALELSE - ENDRINGER I FORSKRIFT OM HMS-KORT I BYGG-
OG ANLEGGSBRANS3EN

Vi vlser tll deres oversendelse av 20.10.2015 vedlagt høringsbrev fra Arbelds- og
administrasjonsdepartementet om endrInger I forskrift om FIMS-kort i bygg- og
anleggsbransjen med mer.

Gjennom politidIstriktets satsnIng for å bekjempe arbeidsmarkedskrimlnalltet kan vl bekrefte
at mIsbruk av ordnIngen med HMS-kort er et omfattende og økende problem. Det gjelder
særlig utenlandske arbeidstakere og særlig I bygg- og anleggsbransjen. Vi ser derfor positivt
på de foreslåtte tIltakene for å motvirke slIkt misbruk.

Etter vår vurdering må det Imidlertld gjøres vesentlig mer for å forhIndre misbruk I forbindelse
med anskaffelse av FIMS-kort. Dels fordi faren for mIsbruk er størst I denne sltuasjonen og dels
fordi det er vanskeligere å avsløre mIsbruk senere, når HMS-kort allerede er utstedt på
grunnlag av falske opplysninger eller dokumenter.

I et sIkkerhetsperspektly er det en betydellg svakhet ved dagens ordnIng at det er arbeldsgiver
som skal foreta kontroll av den enkelte arbeldstakers Identitet og legltimasjonsdokumenter.
Som kjent, opererer mange kriminelle aktører som arbeldsgIvere i det norske markedet, med
et bevisst ønske om å misbruke ordningen med HMS-kort, blant annet til å "hvitvaske"
Identiteter. Etter vår vurdering er det svært betenkelig at slIke aktører skal ha
kontrolloppgaver. Arbeidsgivere flest har heller Ikke den nødvendige kunnskap og erfarIng som
trengs for å avdekke misbruk. Dette problemet forsterkes overfor utenlandske arbeldstakere
og utenlandske dokumenter. Det er ytterligere en svakhet at det Ikke kreves personlIg
fremmøte for kortutsteder eller noen offentllg myndighet. Etter vår vurdering bør kontroll med
utenlandske arbeidstakere og utstedelse av HMS-kort foretas av kompetent offentlIg
myndighet og etter personlig fremmøte.

For å redusere risikoen for misbruk I bestIllIngssItuasjonen vil vi foreslå at utenlandske
arbeldstakere må avkreves pass eller nasjonalt ID-kort som grunnlag for å få utstedt HMS-
kort. Andre utenlandske dokumenter, eventuelt norsk bankkort eller førerkort, anses ikke å
være tilfredsstillende. Dersom arbeldstakeren Ikke har eller kan skaffe pass eller nasjonalt ID-
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Felles utlendings- og forvaltningsenhet
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kort, for eksempel på grunn av forholdene i hjemlandet, må utlendingsmyndlghetene
kontaktes for å få identiteten verifIsert.

Gjennom det tverretatlige samarbeidet mot arbeidsmarkedskrIminalitet i Rogaland,
gjennomføres et stort antall felles kontroller av blant annet byggeplasser. Det vil derfor være
en fordel om politiet også uttrykkelig nevnes blant de myndigheter som arbeidstakere etter
oppfordring plikter å fremvise HMS-kort til (jf. forslag til ny § 5 annet ledd), selv om politlet
anses å ha selvstendlge hjemler til dette. Politiet bør også nevnes blant myndigheter som kan
Inndra ugyldige kort (jf. forslag til ny § 8 annet ledd).

Vi støtter de øvrIge tiltak og innskjerpinger som er foreslått.

Med hilsen

Ketll Remman
fungerende politiinspektør /
leder Felles utlendings- og
forvaltningsenhet

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Deres referanse: yår referanse: Sted, Dato
201507784-2 008 Oslo, 05.11.2015

SVAR PÅ HØRING- HMS-KORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER

Det vlses tll Politidlrektoratets mall av 20. oktober med oversendelse av Arbeids- og
soslaldepartementets hørIng om endringer I forskrift om HMS-kort for bygge- og
anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvIrksomheter og forskrift om
sikkerhet, helse og arbeidsmIljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskrIften).

Forslagene gjelder tiltak for å motvIrke mIsbruk av HMS-kortene (tidligere kalt ID-kort). I
høringsnotatet fremkommer blant annet følgende:

"Arbeidstilsynet erfarer gjennom sIn tilsynsvIrksomhet at HMS- kortene I økende grad blIr
mIsbrukt. Erfaringene er Innhentet gjennom tIlsynsaktiviteter, ved samarbeid med andre etater
og gjennom administrasjon av ordningen. Typiske eksempler på misbruk er kort som blir utstedt
på bakgrunn av falske legitimasjonsdokumenter, kort som blIr brukt av andre personer enn det er
utstedt til, forfalskede kort (for eksempeI ved å kopiere gyldlge kort). Det blir også rapportert fra
andre offentlige myndigheter og andre aktører at HMS-kortene blir brukt som grunnlag for å få
utstedt andre dokumenter (for eksempel bankkort). Gjennom samarbeid med politiet rettet mot
de useriøse delene av arbeldslivet er Arbeldstilsynet med på felles kontroller der det blir relst
mistanke om bruk av falsk ID for opphold I Norge. Denne problematikken anses som økende,
også for arbeldslivet."

Det fremgår av høringsbrevet at forslagene er en oppfølgnIng av regjeringens strategi mot
arbeidsmarkedskrimInalitet.

Oslo politidistrikt mener at virkellghetsbeskrivelsen som lIgger til grunn for hørIngsbrevet er
fellaktIg. De foreslåtte tiltakene er I liten grad egnet til å avdekke den type mIsbruk polltiet ser
I slne saker. Det Innhentede materlalet vlser at ordningen lett kan omgås, og vl vIl begrunne
dette med erfaringer vl selv har gjort.

Oslo polltidIstrIkt ved Finans- & MiljøkrImseksjonen har i forbIndelse med etterforsknIng av
firmaer I byggebransjen kornmet over omfattende mIsbruk av ordningen med HMS-kort i
bygge- og anleggsbransjen. Misbruket strekker seg fra 2008 - 2015. Oslo polltidIstrIkt har fått
utlevert Informasjon benyttet til utstedelse av HMS-kort av Oberthur Technologles AS som på
anbud foretar ID-kontroll og utsteder HMS-kort for ArbeldstIlsynet / Arbeldsdepartementet.

Oslo polltildIstrikt
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Det utleverte materialet viser manglende rutiner eller svikt I rutinene ved utstedelse av HMS-
kort.

Under pkt 2.2 I hørIngsbrevet skriver departementet følgende:

I forbindelse med høringsforslaget om endring av betegnelsen fra id-kort til HMS-kort,
mottok departementet tlere innspill om behov for sterkere id-kontroll ved utstedelse av
HMS-kort, blant annet fra Skattedirektoratet. Bakgrunnen for at betegnelsen ble endret
fra id-kort til HMS-kort var å gi kortene et navn som i størst mulig grad gjenspeiler
kortets funksjon. Det følger klart av ordningene at kortene fyller andre funksjoner enn
ordinære legitimasjonsdokumenter. Blant annet av hensyn til effektiviteten i ordningene,
ønsker ikke departementet å stille ytterligere krav knyttet til id-kontroll. Departementet
mener imidlertid at forslagene i dette høringsnotatet vil bidra til å motvirke misbruk av
kortene, teks. utvidet adgang for sanntidskontroll og utvidet adgang for
tilsynsmyndighetene til å inndra ugyldige HMS-kort.

Departementet endret tidligere I år navnet på kortet fra ID-kort I byggebransjen tll HMS-kort
byggebransjen på grunn av avdekket misbruk. Dette for å spesifisere at det ikke er et
Identffikasjonsdokument. Hovedproblemet med ordnIngen er Ikke at kortet mIsbrukes som ID I
andre sammenhenger, men at det gir adgang til å jobbe på norske byggeplasser. Det er krav
om HMS-kort, og det er det eneste dokumentet kontrolletatene kan kreve å se. Det fremgår
også av Arbeldstilsynets nettsider om HMS-kortet at "HMS-kortets funksjon er å identifisere
den enkelte arbeldstaker og opplyse om hvem som er vedkommendes arbeldsglver". Det er
derfor svært ylktIg at kortet er utstedt til riktIg person.

Ved utstedelse av HMS-kort sender arbeidsgiver Inn kopl av legitimasjonskopl, bilde av
arbeidstaker og underskrIlt. Bildet og underskrIften kontrolleres mot legitimasjonskoplen før
utstedelse av kort. Kontrolløren har bare Ulgang til det Innsendte materialet I søknaden
han/hun behandler, ikke tldllgere Innsendt Informasjon til tldllgere utstedte HMS-kort1. Politiet
har I det utleverte materialet funnet følgende problemer:

1. Rutiner ved utstedelse
Utstedelse av kort uten reell kontroll av opplysninger:

1.1 Manglende kontroll av Innsendt bilde og underskrIft mot legItImasjonskopl.

Polltlet har funnet flere tilfeller hvor Innsendt bilde å enbart ikke er av samme erson som er
avbildet å le Itimas onsko ien eller hvor bildet på legitImasjonen er av så dårlIg kvalltet at
det ikke kan sammenlignes.

1.2 Utstedelse av kort på bakgrunn av åpenbart forfalskede/ettergjorte
legitImasjonskopler

Politiet har funnet flere tilfeller hvor det er pållmt nytt blIde, det er benyttet
redlgeringsprogrammer på en måte sem gjør at forfalskffingen burde vært oppdaget eller
bildet på den Innsendte legitImasjonskoplen er av for dårlIg kvalltet tll å gjøre sammenlIgning
mulig.

1.3 Utstedelse av kort på bakgrunn av leglUmasjonskopl som Ikke er gyldlg ID-
dokument.

Kilde: Samtale med Oberthur Technologies AS
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Politiet har funnet flere tlIfeller av utstedelse på dokumenter som å e bart Ikke er kll e ID-
dokumenter. Blant annet er det funnet en rekke kort utstedt på asylsøkerbevis hvor teksten
"ikke gyldlg som ID-dokument" er synlig på legitImasjonskoplen, og kort utstedt med tIdligere
HMS-kort som legItImasjonskopl. Det er også avdekket kopler av utenlandske ID-dokumenter
som Ikke er gyldlge som ID i Norge.

1.4 Kontrolløren hos har Ikke tligang til tldligere Innsendt materlale

Politiet har I det utleverte materialet sett flere eksempler på at et personnummer benyttes til å
skaffe HMS-kort til flere forskjellfge ulovfige arbeidere. Dette er mulig da kontrolløren tkke har
tilgang tll tldligere Innsendte søknader, noe som ville avslørt forsøket.

2. Utstedelse av kort på bakgruntt av forfalskede legItimasionskopler.
Utstedelse av kort på bakgrunn av allerede forfalskede legitimasjonskopier fremstår som det
største problemet med ordningen. I høringsbrevets pkt. 2.2 står det følgende:

ldentitetskontrollensom liggertil grunn for utstedelseav HMS-kortutfores av
arbeidsgiveren.Det følgerav forskriftene9at arbeidsgiver(virksomheten)plikter å sørge
for nødvendig idenlitetskontrollav arbeidstakerfør bestillingav HMS-kort.Dette
innebærer i praksis at arbeidstakermå fremvisegodkjent legitimasjonsdokument(for
eksempel førerkort,bankkorteller pass) for arbeidsgiveren.Kopi av
legitimasjonsdokumentetskal vedleggesnår arbeidsgiversender inn bestilling av HMS-
kort.

Dette utdraget virker å bygge på en antagelse om at det ved mlsbruk av ordningen er
arbeldstager som forsøker å skaffe seg HMS-kort på urIktig grunnlag. Det forellgger i Oslo
polltistrIkt et stort antall straffesaker på arbeidsgIvere, I forbIndelse med hvItvasking av skatte-
og avgiftsunndragelser, hvor det mIstenkes systematIsk bruk av ulovlig arbeidskraft. Det er
også avdekket flere tIlfeller av produksjon av falske legItImasjonskopler hjemme hos
arbeidsgIver. HMS-kort ordnIn en brukes I disse sa ene som et verk for å kunne b n e
den ulovli e arbeldskraften å b e lasser.

Når kontrollen av ID dokumenter tIllegges arbeidsgiver, og kontrollen som gjøres av
kortutsteder gjøres på bakgrunn av legitimasjonskopl gls det frItt spIllerom tll krIminelle
aktører i byggebransjen. Ordningen med HMS-kort I bygge- og anleggsbransjen fremstår
dermed som mer egnet til å "hvItvaske" identIteten til ulovIlge arbeidere enn forhIndre eller
avdekke dem.

TIltak for å slkre at ordningen Ikke kan misbrukes som beskrevet over

Oslo polltldistrikt foreslår følgende tiltak:

• Det bør sIkres at kortutsteder foretar den kontrollen de er satt til, og har muligheten til
å gjøre. Det bør også vurderes hvilken kompetanse som kreves av den som utfører ID-
kontrollen.

Forholdene beskrevet I pkt. 1.1, pkt, 1.2 og pkt. 1.3 over kunne vært forhindret ved
dette tiltaket.
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• ArbeidsgIver fratas ansvar for kontroll av identitet. Kontroll foretas mot
ori Inaldokumenter ved oppmøte. Kontrolløren bør ha tilgang til DUF og passregisteret.

Av hensyn til effektiviteten 1ordnIngen ønsker ikke departementet å stille ytterligere
krav tll ID-kontroll. Kontroll mot fysisk dokument er den eneste formen for reell ID-
kontroll. Hyls denne ikke utføres vil ordningen fortsette å virke mot sin hensikt.

En reell kontroll vil avsløre pkt. 2 1dette dokumentet.

• Ved utstedelse av kort må det sjekkes tidligere søknader på samme ID

Dette vIl avsløre tilfeller hvor det forsøkes søkt på Hfv1S-kort til flere personer på samme
identitet, også der hvor det benyttes profesjonelt forfalskede dokumenter.

Dette vil hindre misbruk av ordningen som nevnt i pkt. 1.4 i dette dokumentet.

Med vennlig hilsen

Gro Smogell
visepolitimester

Saksbehandler:
Børre Walderhaug/RB
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Bryn, 20.11.2015

HØRINGSSVAR - FORSKRIFTSENDRINGER FOR Å HINDRE MISBRUK AV
HMS-KORT I BYGGE- OG ANLEGGSBRANS1EN OG I RENHOLDSBRANSJEN

Det vlses til høringsbrev fra Arbelds- og soslaldepartementet av 11. september 2015, med
forslag om endrInger 1forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsbransjen, forskrIft om
offentllg godkjennIng av renholdsvIrksomheter og forskrIft om sIkkerhet, helse og arbeldsmiljø
på bygge- og anleggsplasser. Videre vlses det tIl Whørende brev fra JustIsdepartementet av
12. oktober 2015 og e-post fra PolltIdlrektoratet av 20. oktober 2015. Kripos er av
Polltidlrektoratet InnvIlget forlenget hørIngsfrIst tll 20. november 2015.

HørIngsforslaget Innebærer en InnstramrnIng av regelverket rundt utstedelse av HMS-kort med
henblikk på å motvirke misbruk av slike kort. Forslaget er opplyst å være ledd I gjennom-
førIngen av regjerIngens strategl mot arbeldsllyskriminalltet.

KrIpos' merknader tll forslaget har utgangspunkt I vår rolle som nasjonal enhet for forebyggIng
og bekjempelse av organisert og annen alvorlig krIminalltet, herunder arbeldsmarkeds-
krimlnalltetl. Kripos har høstet noen erfaringer på området, både som bIstandsorgan og
gjennom egen etterforsknIng. I sakene har utnyttelse av arbeldstakerne vært et sentralt
element, I grove tIlfeller med en grenseflate mot menneskehandel. I tIlknytnIng tll dette er det
også avdekket annen krImInalltet, blant annet bedragerier, skatteunndragelser og brudd på
utlendIngslovglvnIngen.

Etter Kripos' oppfatnIng er det lett å tenke seg at mIsbruk av HMS-kort kan fasIlltere
arbeidsmarkedskrimlnalltet. Bruk av HMS-kort med uriktIg Innhold, forfalskede HMS-kort,
eventuelt HMS-kort som brukes av andre enn rett Innehaver, yll kunne bldra tIl å skjule et
underllggende utnyttelsesforhold og annen tIlknyttet krImInalltet. I den grad slike HMS-kort

1ArbeldsmarkedskrImInalltetiNorge- situasjonsbeskrIvelse2014: akbeldsmarkedskrImInallteter bruddpå norske lover
om lenne- ag arbeldsforhold,trygde- , skatte- ag avgiltskdmInalltetellerorgartisertkrimInalltetsom mlnlmallsemr
produkalonskostnadene for varer ag t]enester1Norge og dermed undergravernorske samfunnsstrukturerag vIrker
konkurransevrldende.»
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aksepteres som grunnlag for utstedelse av andre dokumenter, legges det ytterllgere til rette
for krImInelle handlInger. En InnstrammIng av kontrollreglmet rundt ordningen med HMS-kort
er derfor velkommen.

I arbeldsmarkedskrImInalltet fremstår arbeldsgIver selv I mange tlIfeller som den drIvende
kraft I den krImInallteten som begås. Det avdekkes I økende grad at etablerte krImInelle
oppretter vIrksomheter og bruker dIsse for å kamutlere krimlnalltet, herunder utnyttelse av
arbeldstakere og deres Identltet, tll utførelse av bedragerler, skatte- og trygdekrImInalltetz.
Arbeldsglver er tIllagt flere kontrolloppgaver I forhold til HMS-kort; Identltetskontroll ved
bestIllIng, samt tobakelevering til utsteder ved opphør av arbeldsforhold. I tlIfeller der
arbeldsgIver selv er Involvert I krImInallteten, er det grunn tll å forvente at denne vll kunne
mIsbruke sitt ansvar relatert tll I-WIS-kort for å legge tll rette for egen krimlnell vIrksomhet.

Departementet foreslår at kontrollmullghetene knyttet til HMS-kort spres på flere aktører,
herunder HMS-ansvarlige, og at kontrollvIrksomheten styrkes og effektMseres, eksempelvis
ved utvIdet adgang til InndragnIng og adgang tll sanntldskontroll. Dette fremstår for Kripos
som velegnede tlitak mot misbruk. Det samme mener KrIpos om forslagene tll krav om HMS-
kort fra første dag og krav om elektronlsk førIng av oversIktslister I byggebransjen.

Samtldlg ser Kripos fortsatt utfordringer knyttet tll HMS-kort med urIktIg Innhold, forfalskede
HMS-kort og HMS-kort som brukes av andre enn rett Innehaver. Når kortene først er utstedt,
eventuelt forfalsketiettergjort, fremstår tilsynsorganenes mulighet til å avdekke
uregelmessIgheter uten bIstand fra polltiet fortsatt som begrensede. Illsynsorganene v11for
eksempel ikke ha hjemmel til å sjekke øvrige Identltetspaplrer hos HMS-kortets Innehaver, idet
deres myndIghet er begrenset tll å kreve kortet fremvIst. Samtldlg er det grunn tll å tro at
profesjonelt utførte forfalskninger kan være vanskellg å avdekke ved en vanlig tIlsynskontroll.
KrIpos mener derfor men bør vurdere en ytterlIgere forsterknIng, ut over de tfltak som er
foreslått, av den kontroll som fInner sted allerede ved utstedelsen av HMS-kort.

Kortutsteders kontroll av Identlteten til personer som anmoder om HMS-kort begrenser seg I
dag tIl kontroll av dokumentasjon Innsendt fra arbeldsgIver. I tflfelle der arbeldsgIver selv er
Involvert I arbeldsmarkedskrimlnalltet vil et slikt kontrollreglme naturRg nok ha svakheter.
Kripos er kjent med at forsterket Identftetskontroll tidllgere har vært vurdert, og vl er også
kjent med den Identltetskontroll som foretas av Servicesenter for utenlandske arbeldstakere
(SUA) I forbIndelse med søknad om skattekort mv. Sett hen tll de særlige utfordringene som
avdekkes Innen denne lairnInalltetsformen, er det likevel vår oppfatnIng at lovglver på ny bør
vurdere en ytterllgere forsterket Identltetskontroll knyttet tll utstedelse av HMS-kort, herunder
en InnskjerpIng av kortutsteders ansvar for identItetskontrollen.

KrIpos konstaterer vIdere at de registrerIngsplIkter som må være oppfylt for utstedelse av
HMS-kort Ikke omfatter utlendIngsregIsteret. Samtidlg erfarer KrIpos at arbeldstakere som
utnyttes I det norske arbeldsmarkedet ofte er personer uten lovIlg opphold og/eller uten
arbeldstIllatelse. Mange av dIsse har et sterkt ønske om opphold/arbeld, og vil lett komme I en

2 Kripos"Trendrapport2016 - orgardsertag annan alvarligkriminalttati Nargens. 16-18.
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sårbar sltuasjon I forhold tIl å bli utnyttet eller I forhold til selv å medvIrke til arbeldsmarkeds-
kriminallteten. Kripos ser et behov for en ytterligere forsterket kontroll 1forhold tll denne
gruppen, og foreslår at den registreringsplIkt som betInger utsteclelse av HMS-kort også
vurderes å omfatte utlendIngsregIsteret. Kortutsteders kontroll av utlendingsregIsteret vil da
kunne avdekke om personen som ønsker utstedt HMS-kort opptrer med korrekt Identltet, og
om vedkommende har adgang tll opphold/arbeld 1Norge. Kripos er kjent med at Ikke alle
utenlandske arbeldstakere er regIstrerIngsplIktIge 1utlendIngsregIsteret, men mener et slIkt
tIltak Ilkevel v11ha en effekt I forhold tll å hIndre mIsbruk av HMS-kort.

Med hIlsen

K-.---

Ketil Haukaas

Saksbehandler:

RIchard Beck Pedersen
polltladvokat
Telefon: 23208683

Koni: 

Det nasjonale statsadvokatembetet
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Sted, dato
Oslo, 03.12.2015

Høringssvar - Endringer I forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift

om offentlIg godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrlft om sikkerhet, helse og

arbeidsmIljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Nasjonalt ID-senter sender med dette over vårt innspill til høring om endringer i forskrift om

HMS —kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter

og forskrift om sikkerhet, helse og arbeldsmiljø på bygge- og anleggsplasser.

Arbeldstilsynet erfarer gjennom sin tilsynsvirksomhet at HMS-kortene blir misbrukt.

Endringene departementet foreslår gjelder tiltak for å motvirke dette. Nasjonalt ID-senter

vurderer de foreslåtte tiltak positivt, og mener tiltakene tilsammen kan ha en effekt som

reduserer misbruket.

Innspill
Arbeids- og sosialdepartementet skriver i høringen at de ikke vil innskjerpe

identitetskontrollen. Nasjonalt ID-senter oppfatter en bekymring for at ytterligere krav til

identitetskontroll kan gå utover effektiviteten i HMS-kortordningen. Kravet i dag er at

arbeidsgiver skal «sørge for nødvendig identitetskontroll». Vi mener det bør være rom for å

presisere hva en slik identitetskontrollen består i. En presisering vil sikre en mer ensartet og

forutsigbar kontroll, som igjen kan bidra til at kontrollen blir mer effektiv.

Arbeidsgiver bør være informert om hvilke type dokument som er tilstrekkelig for å bevise

identitet, vurdert ut fra om den ansatte er norsk, nordisk, EU/EØ5-borger, eller

tredjelandsborger. Videre er det vår oppfatning at dersom kun den umiddelbare

foreleggelsen av identitetsdokument skal anses tilstrekkelig, altså uten videre sjekk av

dokumentet, bør i det minste arbeidsgiver foreta en sammenligning av foto og signatur. Det

NasJonaltID-senter
Postboks 8091 Dep Tel: +47 22 69 90 22 postrnottak@ddsenter.no

0032 Oslo Org.nr.: 996 879 878 rnva www.nldsenter.no



NasjonaltID-senter

synes å være viktig, slik departementet påpeker, at også kortprodusenten kontrollerer
kopiene av identitetsbevisene arbeidsgiver skal vedlegge bestillingen av kortet. Det faktum
at kortprodusenten ikke sjelden avdekker uoverensstemmelser mellom vedlagte kopier og
registrerte detaljer, indikerer at arbeidsgiver ikke har sammenlignet person og foto i
dokument eller sammenlignet signatur. ID-kontrollen blir illusorisk om det ikke blir foretatt
en slik sammenligning.

Generell bemerkning
HMS-kortet ble tidligere betegnet som et ID-kort. Departementet besluttet å endre
kortbetegnelsen, som ble ansett som et viktig tiltak for å hindre at kortet ble misbrukt som
legitimasjonsdokument. Som departementet understreker, er kortet altså ikke utstedt med
det formål å skulle bekrefte identitet. Kortet skal derimot bidra til bedre oversikt og kontroll
med FIMS-forholdene, samt at kortet skal gjøre det lettere for tilsynsmyndigheten å
identifisere arbeidstakere og virksomheter.

Utstedelse av kortet stiller vilkår om at arbeidsgiver sørger for nødvendig identitetskontroll.
Kortet skal inneholde informasjon om navn, fødselsdato, kjønn, signatur og bilde. Selv om
kortet ikke er utstedt med det formål å skulle bekrefte identitet, vil denne type kort fungere
som en bekreftelse på at identitet er i bruk. Det er vanskelig å ekskludere at denne type kort
blir benyttet til å støtte opp under en påstått identitet i andre sammenhenger enn på
arbeldsplassen. I målsetning om en helhetlig ID-forvaltning er det viktig å ikke undergrave
dette aspektet ved utstedelse av ulike typer dokumenter i privat og offentlig sektor.

Konklusjon
Nasjonalt ID-senter mener at krav til hvilke type identitetsbevis arbeidsgiver skal kreve I en
ID-kontroll bør presiseres. Arbeidsgivere bør være informert om hvilke type dokument som
er tilstrekkelig for å bevise identitet. En slik presisering vil sikre en forutsigbar og ensartet
praksis.

Likeså bør det presiseres at ID-kontrollen må omfatte at kontrollør foretar en sammenligning
av person og foto i fremlagt originaldokument og sammenligning av signatur.

Presiseringer bør nedfelles skriftlig i de aktuelle forskriftene eller i tilhørende retningslinjer.

Nasjonalt ID-senter
Postboks 8091 Dep Tel: +47 22 89 90 22 postmottak@nkisenter.no
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NasjonaltID-senter

For Øvrig mener vi at mottiltakene departementet foreslår, herunder krav til innlevering,
inndragning og sanntidskontroll, er viktige tiltak for å redusere misbrukspotensialet i HMS-
kortordningen.

Med vennlig hilsen

Ame Isak Tveitan Zybelin Beck
Leder Seksjonsleder

Saksbehandler:

Gunnhild Skrøvseth
Gunnhild.Skrovseth@nidsenter.no

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur.
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