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

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) brev av 20.12.2006 om
ovennevnte.

Vi ser med bekymring på at ordningen skal tre i kraft på så kort varsel, uten at
konsekvenser for berørte offentlige virksomheter (som Skattedirektoratet og
Brønnøysundregistrene) er beskrevet og utredet. Konsekvenser for næringslivet blir
igjen avgrenset til kostnad per kort, noe som i beste fall er en misforståelse. Pålegg om
å sørge for forsvarlig identifisering av arbeidstakere, søke om kort, utstede midlertidige
kvitteringer osv. medfører åpenbart merarbeid hos arbeidsgivere. Oppfølgingen av
tapte / ødelagte kort, bestilling av nye dersom arbeidstakere skiftes ut eller oppdrag
løper ut, vil også medføre administrative kostnader for arbeidsgivere. Dette er verken
anslått eller estimert i høringsnotatet.

Når det gjelder informasjon som skal trykkes på kortet, så mener vi at adresse til
utsteder ikke er nødvendig, da det er usikkert om kort som blir funnet vil bli returnert
til utsteder. Et telefonnummer der kortfunn kan meldes inn kan være tilstrekkelig.

Generelt er Fomyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) skeptisk til at man skal
etablere en så vidtfavnende ordning, med tung inngripen i driften av
entreprenørselskaper, på så kort tid. Slik saken var beskrevet i arbeidsgruppens
rapport, og nå i høringsnotatet, ser det ut til å være mange usikkerhetsmomenter i
forhold til etablering av ordningen. Dette gjelder ikke minst adgangen for den private
aktøren som skal drive kortordningen til å få direkte oppkobling mot aktuelle offentlige
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registre. Å innføre pliktig avlevering av informasjon gjennom en endring i
arbeidsmiljøloven kan muligens løse de rent juridiske sidene av saken, men det gjenstår
fremdeles de praktiske sidene ved realisering av slik tilgang elektronisk, som denne
ordningen vil kreve for å kunne utstede ID-kort for så korte perioder som det her vil
være snakk om.

I forskriftens bestemmelser og omtale av disse legges det opp til at kortutstederen skal
kunne registrere statusopplysninger om kortet hos seg. Dette innebærer at
kortutstederen vil måtte etablere og drive et register med personopplysninger, som vil
kreve hyppig oppdatering når det gjelder utstedelse, inndragning, fornyelse osv. av ID-
kort. Høringsnotatet utdyper heller ikke hvordan dette registeret skal drives, hvem som
skal ha innsyn i det osv.

Det forhold at kortutstederen ikke skal være en forvaltningsinstans, og dermed kan
nekte kortutstedelse uten begrunnelse eller klagemulighet, kan føre til dårligere
rettssikkerhet for ansatte og/eller selskaper som leier ut ansatte, i og med at utstedelse
av ID-kort stilles som betingelse for å kunne delta i oppdrag på byggeplasser.

Datatilsynet har avgitt høringsuttalelse til AID i brev av 29.01.2007. Mht. forholdet til
personopplysningsloven, herunder hvilke opplysninger som skal trykkes på kortet,
slutter FAD seg til Datatilsynets uttalelse.

Konklusjon:
AID bør revurdere flere forhold ved den foreslåtte ID-kort-ordningen, særlig sikring av
tilgang til relevant informasjon i offentlige registre, før forskriften vedtas. Videre bør
AID legge fram en mer komplett konsekvensutredning for næringslivet og berørte
offentlige virksomheter før forskriften trer i kraft.

Med hilsen

Lars Owe Kristiansen (e.f.)
avdelingsdirektør

ne Kristine Hage
rådgiver
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