
NHO

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON CONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE

Postadresse PostolAddress
Postboks 5250 Majorstuen
NO-0303 Oslo
Norway

Adresse  Address
Essendrops gate 9
Oslo
Norway

Org.nr.  Org.no.
NO 955 600 436 MVA

Telefon Telephone
+47 23 08 80 00
Telefaks Telefax
+47 23 08 80 01

E-post  E-mail
firmapost@nho.no
Internett Internet
www.nho.no

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Vår dato 09.02.07
Posboks 8019 Dep Deres dato 20.12.06
0030 OSLO Vår referanse 73182-1 NM

Att. Hanne Margrethe Meldal
200606313-/HAMDeres refe  anse

s ,,

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

Vi viser til Arbeids-  og inkluderingsdepartementets høringsbrev 20. desember 2006.

Utover de innspill som ble gitt i vårt høringsbrev 13. september 2006, har NHO
ingen nye kommentarer. Vi finner likevel grunn til å stille spørsmål til den foreslåtte
virkeomerådsbestemmelsen i § 2. Flere av våre medlemsbedrifter har gitt uttrykk for
at bestemmelsens ordlyd ikke fremstår som dekkende. I ordlyden er begrepet
"bygge- og anleggsarbeider" benyttet, et begrep som gir assosiasjoner til rene
bygnings-/anleggsarbeider på en byggeplass. Også forskriftens overskrift gir slike
assosiasjoner. Etter kommentaren til bestemmelsen synes det likevel klart at
forskriften er ment å ha et videre virkeområde enn det. Sett fra et brukerperspektiv
synes det i tilfelle å være behov for en nærmere klargjøring. Nærmere bestemt synes
det å være behov for å angi klarere hva departementet definerer som en bygge- og
anleggsplass. Omfattes eksempelvis rent vedlikeholdsarbeid, også
vedlikeholdsarbeid som utføres i industribedrifter? Og er det forskjell på om
vedlikeholdet gjelder bygninger, installasjoner eller maskiner? Hva ved alminnelig
produksjonsarbeid, eksempelvis produksjonsarbeide av en oljeproduksjonsplattform
eller ordinært arbeid på et skipsbygningsverft? Med utgangspunkt i denne type
spørsmålsstillinger burde departementet vurdere å angi hvilke typer bedrifter eller
aktivitet som skal omfattes. Slik forskriften nå er utformet er det heller ikke uten
videre enkelt å lese seg frem til om enkelte former for elektro- og
installasjonsarbeider er omfattet. NHO er oppmerksom på at bestemmelsen er ment å
ha samme virkeområde som byggherreforskriften. Ut i fra de erfaringer vi har synes
det imidlertid å være stor usikkerhet også til virkeområdet for denne bestemmelsen.

Område for arbeidslivspolitikk

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

73182-1


