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HØRINGSUTTALELSE:
NY FORSKRIFT OM IDENTITETSKORT (ID-KORT) PÅ BYGGE- OG
ANLEGGSPLASSER

Vi viser til  departementets kommentarer brev av 20.12.06 til sitt forslag om forskrift om id-kort
på bygge-  og anleggsplasser.

Vi støtter departementets forslag til forskrift og imøteser med tilfredshet at alle arbeidstakere på
midlertidige arbeidsplasser far plikt til å bære ID-kort under utførelsen av sitt arbeid. Dette kan
føre til ryddighet i bransjen, og motarbeide såkalt kontraktørvirksomhet, som koster samfunnet
ukjente beløp hvert år.

Vi er videre enige med departementet i at en slik plikt kan virke i positiv retning på HMS-
arbeidet og kontrollen med HMS-krav og derigjennom til reduserte skader og ulykker, samt være
et viktig bidrag i arbeidet mot sosial dumping og useriøsitet i bransjen, og at dette videre vil
virke positivt på konkurranseevnen for de virksomheter som følger lover og regler.

Vi har imidlertid en liten bemerkning til departementets kommentarer til forskrift § 2
Virkeområde, første avsnitt, siste setning. Vi tolker setningen slik at også forbrukeren som
byggherre skal påse at alle aktørene som han har kontrahert, skal være utstyrt med id-kort.
Setningen kan synes noe uheldig, idet det ut fra denne kan forstås slik at også forbrukeren som
byggherre er omfattet av kravet om å måtte bruke id-kort når han er på byggeplassen, hvilket
ikke er tilfellet.

Vi oppfatter ikke arkitekter og andre rådgivere som aktører på byggeplassen etter
byggherreforskriften, men de vil i mer eller mindre grad frekventere byggeplasser i forbindelse
med sitt oppdrag. Vi savner derfor en presisering av hvordan slike "besøkende" skal håndteres,
siden forskriften ikke sier noe om slike tilfeller. Bør forskriften ha en egen bestemmelse for
slike "besøkende"?
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