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Høringsuttalelse  - Forslag til ny forskrift om identitetskort (id-kort)
på bygge-  og anleggsbransjen

Utlendingsdirektoratet viser til departementets høringsbrev datert 20.12.06, med høringsfrist
10.02.07. Etter avtale med Hanne Meldal i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har
Utlendingsdirektoratet fått utsatt frist til 16.02.

Utlendingsdirektoratet har uttalt seg om saken ved to tidligere anledninger på bakgrunn av
sin deltakelse i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen".  Sist i brev av 15.09.06 (vedlagt), der
direktoratet avga en høringsuttalelse til rapporten "Utredning av bedre  id-kort  for bygge- og
anleggsbransjen".  Rapporten var utarbeidet av en tverretatlig arbeidsgruppe nedsatt av
Arbeids- og inkiuderingsparterneitet

Utlendingsdirektoratet henviser i første rekke til de kommentarer som ble gitt i vår uttalelse i
ovennevnte brev, der det fremgår at direktoratet er skeptisk til å bruke betegnelsen id-kort så
lenge utstedelsen av kortet ikke er betinget av tilstrekkelig kontroll av den enkelte
utenlandske arbeidstakers identitet.

Kommentarer til høringsbrevet og enkelte av forskriftsbestemmelsene

Departementet foreslår i forskriften § 3 tredje  ledd følgende ordlyd: "Arbeidsgiver plikter å
sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstaker før bestilling av id-kort."

I høringsbrevet utdyper departementet forslaget slik: "Dette innebærer at arbeidstaker må
legge frem godkjent identifikasjonsdokument, som for eksempel førerkort, bankkort, pass,
eller annet reisedokument ved bestilling av id-kortet. Departementet legger til grunn at det vil
være naturlig å stille krav om at kopi av identifikasjonsdokumentet skal vedlegges
bestillingen av kort hos kortutsteder."

Utlendingsdirektoratet får inntrykk av at bestemmelsen er utformet for de tilfellene der de
arbeidstakerne som skal utstyres med id-kort er  ansatt hos en norsk arbeidsgiver.  Men i
forhold til utenlandske arbeidstakere på norske bygg- og anleggsplasser, som statistisk
utgjør en meget stor gruppe, er realiteten at arbeidsgiveren er en virksomhet som befinner
seg i hjemlandet (for eksempel i Polen), og som har sendt sine arbeidstakere til Norge i
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forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en norsk oppdragsgiver. Det dreier seg
altså i stor grad om  utsendt arbeidskraft  som utfører arbeid for en norsk oppdragsgiver. Når
det i § 3 første jf tredje ledd står at  arbeidsgiver  skal sørge for at alle som utfører bygge- og
anleggsarbeid skal ha  id-kort,  og at  arbeidsgiver plikter å sørge for nødvendig
identitetskontroll av arbeidstaker før bestilling av id-kort,  er reglene tilsynelatende ikke
tilpasset denne situasjonen.  Reglene innebærer tilsynelatende,  slik de nå er utformet, at
arbeidsgiveren i Polen skal foreta identitetskontroll og sørge for at de arbeidstakerne han
sender til Norge utstyres med id-kort. Direktoratet har vanskelig for å se hvordan en slik
ordning skal fungere tilfredsstillende i praksis.

Dersom man opprettholder betegnelsen id-kort,  mener Utlendingsdirektoratet at det i forhold
til  utenlandske arbeidstakere,  bør være et vilkår for utstedelse av ID-kort, at vedkommendes
pass,  eller annet godkjent reisedokument skal kontrolleres, noe som bør skje ved personlig
fremmøte for at det skal dreie seg om en reell identitetskontroll. Vi mener dessuten at dette
vilkåret bør fremgå av forskriftsbestemmelsen.  Slik bestemmelsen nå er utformet er det kun
et vilkår om "nødvendig identitetskontroll av arbeidstaker",  uten at det fremgår nærmere hva
som ligger i dette. Vi tror likevel det beste vil være å endre betegnelsen,  og viser til
direktoratets uttalelse om dette i brev av 15.09.06. (Vedlagt)

Konklusjon/Oppsummering
Direktoratets vurdering er at reglene,  slik de nå fremstår, er dårlig tilpasset realiteten på
norske bygg-  og anleggsplasser i dag, der svært mange arbeidstakere er utenlandske
arbeidstakere som er utsendt til Norge fra sin arbeidsgiver i hjemlandet i tilknytning til
gjennomføring av kontrakt med en norsk oppdragsgiver. Utlendingsdirektoratet mener
fremdeles at identitetskontrollen i forhold til utenlandske arbeidstakere,  ikke er god nok til at
betegnelsen id-kort bør brukes,  og at det derfor bør få en annen betegnelse.

Med hilsen

j
Ida Børresen
direktør

Frode Forfang
avdelingsdirektør

Vedlegg:  Utlendingsdirektoratet brev til departementet av 15.09.06
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