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Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppen som har utredet
bedre id-kort for bygge-  og anleggsbransjen

Utlendingsdirektoratet viser til rapporten "Utredning av bedre id-kort for bygge- og
anleggsbransjen" som ble sendt på høring til de berørte og sentrale parter i arbeidslivet,
representert ved deltakerne i referansegruppen som har fulgt arbeidsgruppens arbeid, og til
de berørte departementer. Utlendingsdirektoratet er ikke oppført som adressat på
høringslisten, men er indirekte høringsinstans som medlem i styringsgruppen for prosjektet
"Seriøsitet i byggenæringen".

Utlendingsdirektoratet viser til egen høringsuttalelse fra prosjektet,  og vi slutter oss til de
kommentarene prosjektet kommer med.  Direktoratet har imidlertid særskilte kommentarer
knyttet  bruken av betegnelsen "id-kort"  som vi finner det naturlig å kommentere i et eget
brev.

1) Om betegnelsen ID-kort:

Utlendingsdirektoratet viser til arbeidsgruppens kommentar under punkt 1 under overskriften
"Arbeidsgruppens forslag": (vår understrekning)

"Plikten til å utstyre sine arbeidstakere med id-kort vil ligge på alle virksomheter som
opererer i bygg- og anleggsbransjen, og kortutstedelsen vil bero å en kontroll av at
virksomheten har foretatt nødvendi e re istrerin er/innmeldin er i relevante offentli e
registre. Det er virksomhetens seriøsitet som skal kontrolleres o ikke o I snin er om den
enkelte arbeidstaker."

Utlendingsdirektoratet oppfatter det slik at arbeidsgruppen i sin rapport mener at
hovedformålet med kortet er å dokumentere at arbeidsgiver opptrer lovlig, og at utstedelsen
av kortet i første rekke skal bero på en kontroll av at virksomheten har foretatt de nødvendige
registreringer i offentlige registre. Det legges slik vi forstår det ikke opp til noen særskilt
kontroll av den enkelte kortinnehavers identitet.

Utlendingsdirektoratet anser det som problematisk å bruke betegnelsen id-kort,  så lenge
utstedelsen ikke forutsetter identitetskontroll av en viss kvalitet. Et id-kort gir signaler om en
reell kontroll av innehaverens identitet. Etter vår oppfatning forutsetter  en reell
identitetskontroll av for eksempel utenlandske arbeidstakere på norske byggeplasser, at
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kortutsteder forelegges utlendingens pass eller annet gyldig reisedokument,  ved personlig
fremmøte.  Dette vil bli en for komplisert prosess som ikke vil fungere i praksis.

Utlendingsdirektoratet mener derfor at det er mer fornuftig å redusere kortets betydning, enn
å legge opp til en for omfattende og komplisert forhåndskontroll.  Men for sikre at
personopplysningene på kortet undergis en viss grad av kvalitetssikring,  ikke minst i forhold
til utenlandske arbeidstakere på norske bygg-  og anleggsplasser, bør
arbeidsgiver/oppdragsgiver pålegges et ansvar for å kontrollere vedkommendes identitet.
Dette kan skje ved at vedkommende legger frem godkjente identitetsdokumenter, som for
eksempel pass,  eller annet godkjent reisedokument.

Det bør dessuten være en klar forutsetning ved utstedelsen av kortet at det ikke skal kunne
brukes til andre formål enn kontroll på den aktuelle byggeplassen.  Betegnelsen id-kort vil lett
kunne skape usikkerhet rundt kortets funksjon, og kunne lede til bruk til andre formål. Vi
mener det er viktig å sørge for at ordningen med kort nå gjennomføres, og mener at det er
mer fornuftig å redusere kortets betydning,  fremfor å heve terskelen for kontroll av den
enkeltes identitet.

Utlendingsdirektoratet mener på denne bakgrunn at arbeidsgruppen bør vurdere å sløyfe
betegnelsen "id-kort",  eller finne en annen betegnelse,  for eksempel "Arbeidsbevis" eller
lignende.
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