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Deres ref. 15/3186
Høring om endringer i forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsplasser mv.
Det vises til høringsdokumenter datert 10. september 2015.
Norsk Teknologi er en landsforening i NHO. I våre tilknyttede bransjeforeninger har vi
1700 tekniske entreprenørvirksomheter som medlemmer. Våre medlemmer leverer
tekniske installasjoner og entrepriser til private og offentlige kunder, til sektorer som bygg,
samferdsel, energiproduksjon og -nett, ekomnett, offshore, verft og industri. Våre
medlemsbedrifter har om lag 33 000 ansatte og har over 4 000 løpende lærekontrakter.
Høringsforslaget inneholder, etter vårt syn, flere gode tiltak for å motvirke det som er
uakseptabel misbruk av HMS-kortene. Vi deltok i BAE-næringens ekspertutvalg, som i
2014 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeidet rapporten
"Enkelt å være seriøs". Flere av forslagene i denne rapporten gikk på å forbedre
betydningen av og kvaliteten i HMS-kortene.
Våre kommentarer til forslagene i høringsnotatet er som følger:
•
•
•
•

•

Generelt. Samtidig som man gjør tiltak for å redusere misbruk, må man gi
insentiver og forenklinger for de som ikke misbruker ordningen. Det må være
enkelt å være seriøs.
Kap. 3. Vi støtter foreslått presisering om at bestiller av HMS-kort må være ansatt i
eller innehaver av virksomheten.
Kap. 4. Vi mener innføring og forbedring av sanntidskontroll-systemene kan åpne
for at man utvider kortenes gyldighetsperiode, for eksempel til fem år.
Kap 5.4. Vi støtter forslaget om krav om HMS-kort fra første arbeidsdag under
forutsetning at det jobbes kontinuerlig med målrettede tiltak, for å redusere
saksbehandlingstiden og rutiner for utstedelse av HMS-kort. Det er viktig at denne
innstrammingen ikke blir et hinder for gjennomføring av arbeidet for seriøse
bedrifter.
Kap 7. Vi støtter forslag til krav til elektronisk føring av oversiktslister, men vi
mener at kortnummeret på HMS-kortet skal føres i oversiktslisten, i stedet for
fødselsnummer.
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•

På sikt. Vi mener HMS-kortet må utvides med informasjon om relevante,
dokumenterte, formelle kvalifikasjoner (ref. Enkel å være seriøs, 2014).

Ved spørsmål står vi gjerne til disposisjon.
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