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Vedr.  forslag til ny forskrift om identitetskort på bygge- og anleggsplasser
- høring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til ovennevnte høring.

DSB ser positivt på at det blir krav om id-kort for bygg- og anleggsbransjen. Det fremkommer av
høringsforslaget at krav til id-kort er begrunnet med at det kan bidra til å hindre sosial dumping. DSB ser
at id-kortet også kan ha en positiv effekt i forhold til bl.a. håndtering av eksplosiver. I henhold til
forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) § 2-1
fremkommer det at enhver som har befatning med eksplosjonsfarlige stoffer skal vise aktsomhet og
foreta det som er nødvendig for å hindre at stoffet kommer på avveie eller i urette hender. Dette
fremkommer også i § 7-4 vedr. oppbevaringen. I denne sammenhengen ser DSB at det kan være en
fordel at alle som er inne på bygg- og anleggsområde hvor det håndteres eksplosiver har et id-kort.

Det fremkommer av forslaget til forskrift  §  4 at det ikke kreves personnummer, men fødselsdato. DSB
har i den senere tid blitt gjort kjent med at EU arbeider med strengere krav til sikring av eksplosive varer.
Det vil kunne medføre langt mer inngående klarering og oppfølging av personell som har tilgang til
eksplosive varer.  I denne sammenhengen kunne det være ønskelig at også personnummeret var med og
ikke bare fødselsdato .  Mulighet for at dette kortet vil kunne være tilfredstillende i henhold til oppfølging
av personell som har tilgang til eksplosive varer, vil da være større.  DSB presiserer imidlertid at dette
foreløpig er til diskusjon  i EU og  at det på dette tidspunktet ikke er fastsatt hvilke krav som vil bli stilt.

Utover dette har ikke DSB  noen kommentarer.
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