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HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM IDENTITETSKORT (ID-KORT)
PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER

LO viser til Arbeids- og Inkluderingsdepartementets høring om forslag til ny forskrift om id-
kort på bygge- og anleggsplasser.

LO er i store trekk svært fornøyd med det forslag Regjeringa har sendt på høring. LO er
opptatt av at denne ordninga kan settes i verk innenfor de tidspunkter Regjeringa har skissert i
høringsbrevet. Selv om vi på noen punkter kunne ønsket oss en mer omfattende ordning vil
vi av hensynet til behovet for å få satt i verk en slik bransjeordning ikke foreslå endringer
som kan medføre en utsettelse av iverksettelsen. LO kommenterer ikke alt det vi er enig om i
utkastet. Våre merknader går derfor på det vi mener er mangelfullt eller som vi er uenige i.

Merknader til de enkelte paragrafer i forskriften.

§ 1 - Formålet. LO mener det bør komme fram av formålsbestemmelsen at formålet også er å
forebygge og avdekke svart arbeid. Vi er videre enig med departementet i at det må være
adgang til å kunne benytte kortet til andre formål som f eks adgangskontroll.

§ 2 - Virkeområde. LO mener at det er noe uklart hva som vil være virkeområdet for denne
forskriften. I selve forskriftsteksten står det at "alle virksomheter og enkeltpersonforetak som
skal utføre virksomhet på midlertidige eller mobile/skiftende bygge- og anleggsarbeid skal
være omfattet av plikten til å utstyre arbeidstaker med id-kort", mens det i forslag til
forskriftstekst (§ 3) står at "alle som utfører bygge- og anleggsarbeid skal ha id-kort". Slik vi
oppfatter det er det departementets intensjon at alle virksomheter innenfor bygg og anlegg
skal være pliktige til å utstyre sine arbeidstakere med id-kort, samtidig som alle som utfører
slikt arbeid skal ha kort. Det er mulig at forskriftsteksten kan være dekkende for det vi er ute
etter, nemlig at alle som utfører bygge- og anleggsarbeid skal være omfattet av kravet om id-
kort. Når vi likevel stiller spørsmålet, er det fordi vi er utsikre på om f eks bemanningsforetak
som leier ut arbeidskraft til bygge- og anleggsvirksomhet er omfattet. Vi mener at disse må
være omfattet av kravet om id-kort.
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Videre mener LO at støttefunksjoner som reinhold, kantinedrift og lignende må være omfattet
av forskriften. Selv om disse ikke utfører bygge- og anleggsarbeid er de en integrert del av
virksomheten på en bygge- og anleggsplass og bør derfor være omfattet av kravet. Det samme
gjelder også funksjoner som arkitekter, ingeniører og andre grupper som har sitt faste arbeid
på bygge- og anleggsplass. LO kan ikke se behovet for at private personer
(forbrukermarkedet) skal være omfattet av kravet om id-kort.

I forslaget til § 3 andre ledd er det satt som vilkår for utstedelse av id-kort at det gis en del
ikke nærmere angitte opplysninger om registreringsplikt. Av hensyn til en effektiv
etterlevelse av forskriften, bør en angivelse av de registreringer som skal foretas, innarbeides i
forskriften.

§ 4 - Krav til opplysninger på id-kortet
Fagstatus er ikke tatt med som krav til opplysning på id-kortet. I vår uttalelse i høst viste vi til
behovet for å ha med fagstatus.
EL & IT forbundet er generelt meget opptatt av sikkerhet og kvalifikasjonskrav for personell
som skal arbeide selvstendig på og med elektriske anlegg og har derfor av sikkerhetsmessige
grunner funnet det nødvendig å påpeke at fagstatus allerede nå må taes med som et krav til
opplysninger som skal fremgå på id-kortet. For å ikke forsinke prosessen med innføring av id-
kort kan opplysninger om fagstatus i første omgang begrenses til utsteding av id-kort for
elektropersonell som arbeider på og med elektriske anlegg, jfr. forskrift om kvalifikasjoner
for elektrofagfolk.

Et slikt krav til opplysning på id-kortet vil kunne identifisere om vedkommende person på
bygge- eller anleggsplassen har tillatelse, og dermed anledning til å arbeide selvstendig på et
elektrisk anlegg. Videre bør det stilles som vilkår for utstedelse av id-kort at det er teglet
yrkesskadeforsikring for arbeidstakeren. LO viser til fellesbrev til departementet fra LO -
NHO datert 28 april 2006 om seriøsitet i arbeidslivet, der vi tar opp yrkesskadeforsikring for
tjenesteytere. Vi forutsetter at departementet følger dette opp.

§ 6 - Kortinnehavers ansvar
Dette punktet omfatter hvem som skal ha adgang til å kreve kortet framvist. Utover det som
er nevnt i teksten mener vi det må framgå at regionale verneombud, verneledere og ledende
personell/byggeplassledelse (jf Arbeidsmiljølovens § 2-2 (2)) skal være omfattet av kravet.
LO er ellers enig i at kortet kan ha et utvidet formål utover det som står i forskriften. Derfor
bør kortene utstedes slik at de også kan inneholde magnetstripe og på den måten også virke
som et byggeplasskort, og på den måten lette kontrollen på byggeplass. Videre mener vi det
bør være en del av avtalen overfor den som far kontrakten om utstedelse av kort, at
kortutsteder også har en statistikkplikt. Det bør framgå av kontrakt at kortutsteder skal
utarbeide statistikk, f eks kvartalsvis, over hvor mange kort som er utstedt og hvor mange
bedrifter som er omfattet av ordningen.
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