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ARBEIDSDEPARTEMENTET

Høring  -  forslag om ny forskrift om id-kort  — innføring av krav om id-kort for
renholdsbransjen, samt enkelte endringer i ordningen for bygge- og anleggsbransjen

Det vises til departementets brev datert 8.3.2010 om høring av forslag om ny forskrift om id-
kort.

Vi har merket oss at forslaget vil medføre at gjeldende forskrift om identitetskort på bygge-
og anleggsplasser (forskrift om id-kort) oppheves og blir erstattet av ny, felles forskrift om id-
kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen.

På Petroleumstilsynets (Ptil) myndighetsområde har virkeområdet til gjeldende forskrift om
id-kort omfattet bygge- og anleggsvirksomhet på de landanleggene der Ptil har tilsynsansvar.
Etter at de to siste anleggene (Melkøya og Nyhamna) ble ferdigstilt og satt i ordinær drift, har
forskriften i noen grad kommet til anvendelse ved anleggsvirksomhet i forbindelse med større
ombyggingsarbeider, i første rekke knyttet til bygging av gasskraftverk på Kårstø og
Mongstad.

Etter Ptils vurdering er det gjeldende kravet om id-kort på bygge- og anleggsplasser et nyttig
verktøy i oppfølgingen av helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold, og spesielt som et
tiltak for å motvirke sosial dumping.

Av forslaget framgår at en vil forlate modellen med aktivitetsstyrt og geografisk avgrensning
for hvor kravet om id-kort skal gjelde og at virkeområdet skal bestemmes ut fra
bransjetilhørighet. Dette vil medføre at kravet om id-kort vil gjelde for virksomheter som
leverer renholdstjenester på petroleumsanlegg som er i kontinuerlig drift. Videre vil det gjelde
i perioder med større ombyggingsarbeider som medfører bygge- og anleggsvirksomhet på
anleggene.

Vi har merket oss at den nye forskriften vil bli fastsatt av Arbeidsdepartementet med hjemmel
i arbeidsmiljøloven. Med tanke på at renholdstjenester i en viss utstrekning leveres av
eksterne tilbydere til operatørselskap som har petroleumsinnretninger i drift på norsk
kontinentalsokkel, vil dette bety at kravet også blir gjort gjeldende for renholdsvirksomheter
som er engasjert i petroleumsvirksomheten til havs.
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Etter Ptils vurdering defineres gjennomføring av utbyggings- og vedlikeholdsarbeid knyttet til
petroleumsvirksomheten til havs ikke som bygge- og anleggsvirksomhet. Ved den nye
forskriften blir således renholdsbransjen den eneste bransjen som vil omfattes av kravet om
id-kort til havs.

Vi synes for øvrig det også er positiv at endringsforslagene gir tilsynsmyndighetene hjemmel
til å inndra kort som er ugyldige.
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