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Høring  -  Forslag til ny forskrift om ID-kort  -  Innføring av krav om ID-kort for
renholdsbransjen, samt enkelte endringer i ordningen for bygge- og
anleggsbransjen

Vi viser til høringsbrev fra Arbeidsdepartementet datert 8.mars 2010.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har følgende merknader til høringen
om innføring av krav om ID-kort for renholdsbransjen, samt endringer i tilsvarende
ordning for bygge- og anleggsbransjen:

Det fremgår av høringsnotatet at renholdsbransjen er en bransje med mange
innvandrere, og at hensikten med innføringen av krav om id-kort for renholdsbransjen
er å forhindre sosial dumping. Departementet mener det er positivt at det iverksettes
tiltak for å forhindre brudd på kravene til arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Det fremgår
imidlertid av høringsnotatet at et av vilkårene for å få et slikt identitetskort skal være at
det foretas nødvendig identitetskontroll,jf. §§ 3 og 5 i utkast til nyforskrift om krav om
identitetskort (id-kort) for arbeidstakere i angitte bransjer.I merknadene til § 3 fremgår
det at arbeidsgiver pålegges å sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstaker før
bestilling av id-kort. Dette innebærer at arbeidstaker må legge frem godkjent
identifikasjonsdokument, som for eksempel førerkort, bankkort, pass eller annet
reisedokument ved bestilling av id-kortet".

Departementet viser til at det er mange innvandrere som i dag får oppholdstillatelse
som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, men som ikke er i besittelse av
godkjente legitimasjonsdokumenter. Denne situasjonen oppstår ved at identitets-
vurderingen som skjer ved utstedelse av reisebevis for flyktninger og utlendingspass,
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er strengere enn identitetsvurderingen som finner sted ved utstedelse av en
førstegangs oppholdstillatelse.

Identitetskontrollen som det legges opp til i høringsnotatet vil innebære at en stor
gruppe innvandrere med oppholdstillatelse ikke vil kunne få jobb i renholdsbransjen
eller i bygge- og anleggsbransjen. Heller ikke asylsøkere som kun er i besittelse av
registreringsbevis for asylsøkere vil kunne ta arbeid i de to bransjene. Dette innebærer
at reglene som skal hindre sosial dumping, i stedet blir en barriere for innvandreres
tilgang til det legale arbeidsmarkedet. Vi viser i den sammenheng også til at det i
høringsbrevet signaliseres at ordningen med identitetskort etter hvert kan bli utvidet til
å omfatte andre bransjer, jf. punkt 5.1 i høringsnotatet:  Departementet foreslår at
gjeldende forskrift om id-kortpåbygge- og anleggsplasser oppheves og at det vedtas en ny
felles forskrift som regulerer id-kort for fiere bransjer, i denne om an bygge- og
anleggsbransjen og renholdsbransjen.

I høringsbrev av 25. juni 2009 foreslo AID å innføre et nytt oppholdsbevis for den
ovenfor nevnte gruppen innvandrere uten gyldige legitimasjonsdokumenter. Høringen
er nå til oppfølging i departementet. Forslaget går ut på at myndighetene utsteder et
bevis som inneholder fullt navn, fotografi, navnetrekk, fødested, fødselsnummer (evt. d-
nummer) og oppholdsgrunnlag til personer som ikke er i besittelse av noen form for
legitimasjonsdokumenter. I 2011 skal det dessuten innføres et Schengen-oppholdskort
som skal inneholde samme opplysninger som det ovenfor nevnte oppholdsbeviset, og
som skal gis til alle som får oppholdstillatelse i Norge. I tillegg er registreringsbevisene
for asylsøkere endret, slik at de nå inneholder samme opplysninger som nevnt ovenfor.

Departementet mener at alle de tre ovennevnte dokumenter bør kunne gi grunnlag å få
utstede identitetskort som kreves for å jobbe i renholdsbransjen eller bygge- og
anleggsbransjen. Departementet forslår på denne bakgrunn at merknadene til § 3 i
forskrift om  krav om identitetskort (id-kort) for arbeidstakere i angitte bransjer utformes
på følgende måte:

Arbeidsgiver pålegges å sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstaker før bestilling
av id-kort. Dette innebærer at arbeidstaker må legge frem legitimasjon, som for eksemPel
førerkort, bankkort, pass eller annet reisedokument ved bestilling av id-kortet. Dersom
arbeidstakeren ikke er i besittelse av noen av de nevnte dokumenter må vedkommende
legge frem legitimasjon som inneholder fullt navn, fotografi, navnetrekk, fødested,
fødselsnummer (eventuelt d-nummer) og oppholdsgrunnlag i Norge. Dokumentet må være
utstedt av offentlig myndighet.
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