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Arbeidsdepartementet
Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Høring — Forslag om ny forskrift om id-kort — innføring om krav om id-kort for
renholdsbransjen, samt enkelte endringer i ordningen for bygg og anlegg.

Byggenæringens Landsforening slutter seg til tidligere innspill fra Seriøsitet i Byggenæringen,
og registrerer at flere av merknadene allerede er etterkommet i ny forskrift. BNL vil likevel
påpeke behovet av at når kortets virkeområde nå utvides til bygningsdriftsmessige områder
som renhold, bør kortene ha et felles minste innhold, som må kunne leses på tvers av
bransjene, for eksempel ved adgangskontroll.

Det fjerner behovet for to kort hos samme kortinnehaver id-kort og adgangskort, fordi id-
kortet kan aktiveres som adgangskort, med den løsningen som ligger i "byggekortet".

Det anbefales at RFID-brikken som ligger i "byggekortet" legges inn som minimum på alle
kort og at bestiller eller bransje selv kan legge inn den merinformasjon de ønsker kortene,
som da vil ha et felles minimum.

Det vil også kunne lette tilsynsvirksomheten, med hensyn til å kunne kontrollere gyldigheten
av id-kortene. Det bør videre arbeides for at dette skal kunne danne grunnlag for elektronisk
byggeplasskontroll. Det vil føre effektivisering og samordning av de ulike tilsyns virksomhet,
samtidig som arbeidet på den enkelte byggeplass blir mer rasjonelt, også for bedriftene. Det
vil videre stimulere til bruk av seriøse kontraktspartnere.

Rutinene for kontroll mot A-registeret bør bedres, idet det kun skjer en kontroll av
ansettelsesforholdet når kortet utstedes og ikke i kortets antatte løpetid. Det fører til at det
er kort i omløp som burde vært inndratt og lette tilsynsmyndighetene muligheter for konkret
kontroll i kortets løpetid og til inndra ugyldige kort.

BNL støtter forslagene til sanksjoner ved bruk av ulovlige/ugyldige id-kort

Forenklinger i rebestillingsrutiner er gjennomført, men ved nye forhandlinger med
kortprodusent ville det være ønskelig å kunne få ut aggregert informasjon om nasjonalitet og
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alderssammensetning, ikke minst av rekrutteringsmessige grunner, samt vurdere enklere
rutiner for store bedrifter med mange ansatte.

Det anbefales at kortet skifter navn til et mer nøytralt navn enn "byggekort", og at man
vurder om selve kortet bør hete "arbeidsgiverbevis" og ikke ID-kort, for å understreke at det
ikke er et reelt id-kort.

Med vennlig hilsen
Byggenæringens Landsforening
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