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Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Oslo, 8. februar 2007

Høring - Forslag til ny forskrift om identitetskort -
(id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 20. desember
2007.

Forslaget er sendt ut til deltakerne i " Seriøsitet i byggenæringen" og ble behandlet
på siste møte i styringsgruppen 9. januar 2007.

Slik forslaget nå er utformet er det godt egnet til å øke fokus på HMS på den
enkelte bygge- og anleggsplass, samtidig som det vil bidra til å lette andre
tilsynsmyndigheters kontroll med useriøse bedrifter. Vi forutsetter at det EØS-
rettslige hjemmelsgrunnlag er avklart.

Vi er i all hovedsak fornøyd  med det forslaget som foreligger,  men har følgende
merknader:

Om § 1- Formålet . Det bør gå fram av formålsparagrafen at formålet også er å
forbygge og avdekke svart arbeid.

Om § 2 Virkeområdet . Vi oppfatter at plikten til id-kort skal gjelde for alle som
utfører bygge- og anleggsarbeid. Vi legger til grunn at dette også skal omfatte
utleiefirmaer/bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft til virksomheter
innenfor bygg og anlegg. Dersom dette ikke er klart nok, bør det presiseres i
forskriften. Videre mener vi at støttefunksjoner som renhold, kantinedrift og
lignende må være omfattet av forskriften.
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Om § 6 - Kortinnehavers ansvar . Utover de personer som er nevnt som skal ha
adgang til å forlange at id-kortet fremvise kortet, mener vi også at verneombud og
ledende personell/byggeplassledelse må ha denne retten.

Vi har ingen merknader til de foreslåtte krav til innholdet på kortet eller til
produksjon av kortene.

Vi forutsetter at koblingen mot SFU, eventuelt et felles register mellom SFU og
AA- registeret, er på plass før ordningen trer i kraft.

Det bør videre vurderes om oppdragsgiver fortsatt skal ha solidaransvar for skatt i
forbindelse med utstedelsen.

Kopi av arbeidstillatelse/oppholdstillatelse bør legges ved søknad om id-kort

Det er positivt at oppdragsgivere kan be om at bedrifter med tilknyttede
servicefunksjoner kan benytte seg av id-kortordningen, selv om det primære
ønsket var at alle som arbeidet på byggeplass skulle ha id-kort.

Ved den endelige utformingen av de ensartede id-kort, bes departementet vurdere
om det kan være et felt der den enkelte arbeidsgiver kan legge inn egen logo.

Den som får kontrakt på utstedelse av id-kort, bør ha et statistikkansvar slik at man
får oversikt over hvor mange kort som er utstedet og hvor mange bedrifter det
gjelder.

Vi forutsetter også at det settes av midler til å informere om ordningen. Fra vår
side vil vi bidra ved å ta våre kanaler i bruk.

Med vennlig hilsen

Seriøsjtet i byggenæringen

Sverre A. Larssen
Leder av styringsgruppen
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