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HØRING  -  RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR UTREDET  BEDRE  ID-KORT FOR
BYGGE- OG ANLEGGSBRANSJEN.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til departementets brev med vedlegg av 03.07.2006.

Innledning:

MEF viser til vårt høringssvar av 3. mars 2005 vedr. Bondevik II-regjeringens forslag til endring i
byggherreforskriften vedr. innføring av id-kort og oversiktslister i bygge- og anleggsbransjen. I vårt
høringssvar av 03.03.2005 var MEF positiv til innføring av id-kort i bygge- og anleggsbransjen.
Imidlertid hadde MEF betydelige innvendinger til de bestemmelser vedr. id-kort som ble vedtatt av
Bondevik II-regjeringen. MEF var av den klare formening at Bondevik II-regjeringens forslag til id-kort
ikke ville være et godt verktøy mot useriøsitet og sosial dumping.

MEF har også deltatt i referansegruppen som har hatt jevnlige møter og dialog med arbeidsgruppen. MEF
vil i den anledning særlig påpeke at organisasjonen ikke er en del av prosjektet "Seriøsitet i
byggenæringen". MEF har heller ikke registrert de samme problemene vedr. useriøsitet og sosial
dumping i anleggsbransjen.

MEF er imidlertid fortsatt positiv til at det innføres id-kort i bygge- og anleggsbransjen, idet utstedelse av
kortet på utstedelsestidspunktet legitimerer at arbeidsgiver fyller de krav som er satt til id-kort. MEF er
imidlertid tvilende til hvorvidt innførings av id-kort vil være et godt verktøy mot useriøsitet og sosial
dumping.

KOMMENTARER TIL ARBEIDSGRUPPENS VURDERINGER OG FORSLAG:

6.1 Innledning

MEF er enig med arbeidsgruppen om at krav om id-kort i kombinasjon med krav om oversiktslister vil
kunne ha en positiv virkning i forhold til å motvirke useriøsitet. MEF mener at innføring av id-kort særlig
vil understøtte HMS-tilsynet.
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6.2 Skisse til en ny id-kortordning

MEF er enig i at etablering av id-kort må skje gjennom en statlig brukerfinansiert id-kortordning.

MEF er av den klare formening at det bør være flere foretak som bør få oppdraget på vegne av
myndighetene etter en anbudsrunde. Dette fordi dette vil bidra til kostnadseffektivisering, samt redusere
saksbehandlingstiden for utstedelse av id-kort.

6.3 Virkeområdet for nye regler om id-kort for bygge -  og anleggsbransjen

MEF merker seg at arbeidsgruppen i pkt. 6.2 tilkjennegir at krav til id-kort vil legges på alle virksomheter
som opererer i bygge- og anleggsbransjen. Det underbygges ytterligere i pkt. 6.3.

Arbeidsgruppens forslag er ikke samsvarende med Bondevik II-regjeringens forslag inntatt i
byggherreforskriften § 10, hvor det er et vilkår at arbeidet varer ut over 30 dager eller ventes å overstige
500 dagsverk og sysselsette flere enn fem arbeidstakere.

MEF støtter arbeidsgruppens forslag om at id-kort i utgangspunktet bør gjelde alle virksomheter innenfor
bygge- og anleggsbransjen, uavhengig av arbeidets omfang. MEF registrerer at arbeidsgruppen stiller
spørsmål ved hvorvidt ordningen bør gjelde for fagene innen bygge- og anleggsarbeid, eller om den også
skal gjelde for andre funksjoner/støttefunksjoner.

MEF påpeker i den anledning at så vel bygge- som anleggsentreprenører i utstrakt grad leier inn
forskjellige underentreprenørfirmaer med forskjellige funksjoner. Det er åpenbart nødvendig å foreta en
nærmere avgrensning av virksomhetsområdet for id-kortene, hva angår funksjoner/støttefunksjoner.

6.4 Hvilke opplysninger skal id-kortet inneholde?

MEF er enig med arbeidsgruppens forslag og konklusjoner. MEF er også enig med arbeidsgruppen at det
fastsettes en gyldighetsperiode. MEF foreslår at gyldighetsperioden bør være på minimum fem år for
utstedelse av nytt kort. Dette hindrer imidlertid ikke at kortutsteder innenfor gyldighetsperioden kan
kontrollere hvorvidt arbeidsgiver fortsatt oppfyller kravene til å inneha id-kort for sine ansatte.

MEF er også av den klare formening at id-kortet også bør kunne brukes som adgangskort og som
dokumentasjon for formell kompetanse m.v. MEF mener at ID-kortet bør "legges opp som" kort som på
sikt kan inneholde andre opplysninger.

6.5 Oppfylt  lovpålagt registrering i offentlige registre som vilkår for å utstede id-kort

MEF er enig i arbeidsgruppens forslag og konklusjoner. MEF forstår det slik at arbeidsgruppen foreslår at
det er tilstrekkelig at foretak dokumenterer, f.eks. å være registrert i merverdiavgiftmanntallet, uten at det
etterspørres nærmere dokumentasjon for at foretaket er å jour med skatter og avgifter. MEF vil i den
anledning særlig påpeke at så vel bygge- som anleggsentreprenører uforskyldt vil kunne være i
betalingsmora hva angår skatter og avgifter. Dersom slike vilkår også vil bli tillagt vekt ved vurdering av
utstedelse av id-kort, må det foretas en subjektiv vurdering i det enkelte tilfellet, slik at foretak som
uforskyldt er kommet i mora, fortsatt vil kunne ha mulighet til å få utstedet id-kort.

6.6 Personvernproblemstillinger  -  forholdet til personvernopplysningsloven

MEF er  enig i arbeidsgruppens vurdering og konklusjoner.
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6.7 Hvilke krav  bør stilles til utformingen og kvaliteten til id-kortet

MEF er enig i arbeidsgruppens vurdering og konklusjoner. MEF påpeker at det særlig er viktig at det
stilles krav om enhetlig id-kort.

6.8 Hvilke krav bør stilles til kortutsteder

MEF er enig i arbeidsgruppens vurdering og konklusjoner. Følgelig at kortutsteder engasjeres av det
offentlige etter en anbudsrunde. MEF vil igjen påpeke at organisasjonen ser det som særlig viktig at det
blir sluttet avtale med flere virksomheter som skal få oppdraget med å utstede id-kort.

6.9 Sanksjoner og håndheving ved overtredelse av regler om id-kort

MEF er enig i arbeidsgruppens vurdering og konklusjoner.

Avsluttende kommentarer:

Avslutningsvis ønsker MEF å gi en nærmere redegjørelse av organisasjonen og hvem de representerer.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som
representerer ca. 1.770 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 20.000 arbeidstakere. Hovedtyngden
av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også
skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter
medlemsbedriftene for rundt 26 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt en
egen avtale på miljøområdet. MEF står utenfor NHO.

Dette høringssvar er også sendt pr. e-post til: postmottak@aid.dep.no.

Med vennlig hilsen
Maskine eprenørenes Forbund (MEF)
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