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Høring - forslag til ny forskrift om identitetskort (ID-kort) på bygge- og anleggsplasser

Vi viser til Arbeids-  og inkluderingsdepartementets høringsbrev  av 20.12.06.

Utover de innspill som ble gitt i NHOs høringsbrev av 13.09.06 og 20.12.06, og som TELFO
står bak, har TELFO to tilleggsbemerkninger:

3 Kontroll o mot offentli e re istre

Etter  TELFOs  oppfatning bør kontrollen innenfor elektroområdet i tillegg til offentlige
registre som er omtalt også gå mot DSB  (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
Det er DSB som behandler om arbeidstakere fra utlandet blir godkjent som fagarbeidere eller
ikke innenfor elektrobransjen.

Det er spesielt innenfor elektroområdet at alle virksomheter som driver elinstallasjoner skal
være registrert i DSB. Uavhengig om virksomhetene er norske eller utenlandske skal
montørene være faglig kvalifisert for å gjøre jobben de settes til. DSB har hatt noen saker
hvor utenlandske elmontører ikke har god nok kjennskap til det norske regelverket, selv om
de er kvalifiserte i sitt hjemland. Enkelte av kravene til elektriske anlegg i Norge er spesielle
på grunn av klima og elektrotekniske forhold . Dette betyr at elmontører med utdannelse
og/eller praksis fra utlandet skal vurderes og godkjennes av DSB.

Virksomheten som står ansvarlig for arbeidet skal kunne dokumentere at montørene som
utfører arbeidet har nødvendig godkjenning. Vi vil understreke betydningen av at
godkjenningsprosedyrene ikke skaper forsinkelser.

§ 3 tredje ledd

Vedrørende avslutning av arbeidsforhold, bør ikke arbeidsgiver utstede sluttattest før ID-
kortet er levert tilbake til arbeidsgiver.
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Inga ukun
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