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Vedr.  Høringsbrev av 03.07.06 med tilhørende  "Utredning  av b åW - id-kort for
anleggsbransjen".

Tillater meg og komme med noen innspill i forbindelse med planlagt ring av id-kort for bygg-
og anleggsbransjen i Norge. Vedlegger også et utkast til et id-kort.

Vi har i flere år arbeidet med utstedelse av kompetansebevis for sertifisert og dokumentert
sikkerhetsopplæring samt utarbeidet en database med oversikt over opplært personell. Databasen
heter  www.komhetanseregister .no . Når det gjelder id-kort som nevnt i ovenstående utredning
synes jeg dette virker veldig byråkratisk og lite gjennomtenkt om hensikten er og forhindre svart
arbeid og sosial dumping. Setter opp noen punkter som bør sees nærmere på:

1. Faktum er at et id-kort er lett og forfalske da produksjonsutstyr for denne type kort er
tilgjengelig for allmennheten. Målsettingen er vel at identiteten til personell kan verifiseres
og sjekkes opp imot arbeidsgivers liste over ansatte og lønnstagere? De som jukser i "dag" vil
også jukse i "morgen" dersom dette er mulig og myndighetene ikke setter inn de rette
tiltakene. Hvordan vet myndighetene at det er "rett" person de kontrollerer ved å se et id-
kort? Eksempel: En arbeidsgiver har 3 polakker i arbeid og utstyrer alle med et id-kort. På id-
kortet er det et og samme navn med de samme personellopplysninger, men alle 3 kortene har
forskjellige bilder. Om arbeidsgiverregisteret sjekkes vil da navnet stemme, men 2 av de 3
kan arbeide svart uten og være registrert. Hvordan unngå dette? Tilsynsmyndighetene bør
pålegge alle arbeidsgivere og ha et kopiregister over alle id-kort med tilhørende gyldig id
som pass eller førerkort. På "utekontroll" bør tilsynsmyndighetene ta bilde av id-kortet og
sammenligne dette med arbeidsgivers kartotek.

2. Hvem bør ha id-kort? Alle virksomheter i Norge bør ha id-kort som baserer seg på samme
prinsippet. Hva med for eksempel restaurantbransjen? Det er et like stort problem der selv om
omfanget kanskje ikke er like stort.

3. Kostnader og utstedelse? Nå har mange bedrifter allerede id-kort for sine ansatte. De som
allerede har id-kort bør kunne fortsette sin virksomhet med de kort som finnes såfremt
arbeidsgiver har et kopikartotek over alle id-kort med tilhørende gyldig tilleggs-id som
førerkort eller pass. Dette bør implementeres i bedriftens HMS system. Myndighetene bør
kanskje gjøre et grep her og få dette inn i de aktuelle forskriftene, samtidig som de innfører
meget høye bøter for uregelmessigheter i form av direkte juks.
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4. Hvem bør kunne utstede id-kort? Arbeidstilsynet regionalt bør kunne utpeke bedrifter som
allerede har kompetanse på området samt kreve innrapportering om nødvendig. Det kan
nevnes at vi pr. i dag innrapporterer våre utstedte kompetansebevis til Arbeidstilsynet på
Hamar, noe som vi allerede har gjort i 6 år nå. Dette har fungert greit. Dette gir
Arbeidstilsynet muligheten til å sjekke opp data på kompetansebeviset og sammenligne det
med innsendt dokumentasjon. Det er jo arbeidstilsynet regionalt som foretar inspeksjon og da
er det naturlig at de til enhver til har tilgang på nødvendig informasjon og kan innhente denne
i "nærmiljøet". Det er jo også et faktum at arbeidstilsynet regionalt bør styrkes for og kunne
opprettholde et anstendig kontrollnivå for denne aktivitet som her beskrives. Håper samtidig
på at det ikke innføres en monopolordning for utstedelse, da dette ikke er noe grep i seg selv
for og kvalitetsikre ordningen. Det må pålegges arbeidsgiver og gi riktig informasjon til id-
kortutsteder, samt denne informasjonen på være kvalitetsikret.

Jeg legger ved et utarbeidet forslag til id-kort og ønsker samtidig en skriftlig tilbakemelding
på mine synspunkter og forslag.

Kopi: Direktoratet for arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet 3 distrikt, H

Med hilsen
N s ge Ktan ' ruckskole AS

Arnt B. Joh s n
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