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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I
ARBEIDSMILJØFORSKRIFTENE

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets oversendelse av 3. juli 2015 av
Arbeidstilsynets høringsbrev av 19. mai 2015 med vedlegg. Høringsfrist til departementet er
satt til 21. august 2015.

Politidirektoratet mener det er uheldig med kort høringsfrist i sommerferien. Vi har forelagt
høringen for en rekke underliggende instanser, og kun mottatt vedlagte høringsuttalelse av 7.
august 2015 fra Kripos.

Politidirektoratet tiltrer Kripos' uttalelse, og har ellers ingen merknader til høringen.

Med hilsen

       J e ristin Bellika
rå giver

rethe Stave
sek jonssjef

Vedlegg:
Uttalelse av 07.08.15
fra Kripos

Politidirektoratet

POD Tlf: 23 36 41 00 Org. nr.: 982 531 950 mva
Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Faks: 23 36 42 96 Giro:
Besøk: Hammersborggata 12 E-post: www.polltI.no

politidlrektoratet@poIitIet.no
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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØFORSKRIFTENE

Vi viser til e-post av 24.7.15 vedr. horing av forslag til endring av arbeidsmiljoforskriftene,
sendte fra Arbeidstilsynet via Justis og beredskapsdepartcmenret.

Kripos har merknader til horingsbrevets pkt. 2.3 Forslag til hannonisering av bestemmelser
i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 31 Registerover eksponerte arbeidstakere.

Horingsskrivet fra Arbeidstilsynet inneholder en oppsummering av bestemmelsene i
forskrift om utførelse av arbeid kapittel 31 Registerover eksponerte arbeidstakere.
Hensikten med Arbeidstilsynets forslag er a harmonisere krav ul registrering nar det gjelder
opplysninger for a identifisere berorte arbeidstakere. Registerkravene i forskrift om utførelse
av arbeid kapittel 31 har ulike krav til personopplysninger.

§31-1 har bl.a. krav om at navn og fødselsnummer skal registreres.
§31-2 har bl.a. krav om at fødselsdato og navn skal registreres.
§31-3 har ikke krav om annet enn at eksponeringene skal registreres
§ 31-4 har bl.a. krav om at navn personnummer skal registres.
§31-5 har bl.a. krav om at navn og alder skal registreres.

Oppsummert er Arbeidstilsynets forslag at bestemmelsene i 314 ~31~5inneholder krav
om at arbeidstakers navn og fødselsnummer skal registreres. Det legges vekt pa bruk av
betegnelsen "fodselsnummer".

For Kripos' vedkommende er flere av disse bestemmelsene relevant og en ytterligere
harmonisering av opplysninger som registreres er ønskelig. Nedenfor er bestemmelsene
gjengitti sin helhet for a en fullstendig oversikt over kravene til registrering og belyse
forskjellene.

"Forskrift om utførelse av arbeid, Kapittel 31 Register over eksponerte arbeidstakere
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_0'3 I-7 RegirferoverarbeidstakerefltrallfiarÆreffffrflzka//elzdeellerunferlqflrkade/.fgegjeizzika/ierogb_/y
Arbeidsgiver skal sorge for at det fores register over arbeidstakere som er eksponert for
kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalierog arbeidstakere som arbeider med bly
og blyforbindelser.

Registeret skal inneholde navn, fødselsnummer, stillingog arbeidssted og opplysninger om
hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for, hvordan og i hvilke
konsentrasjoner eksponeringen forekommer, og tidspunkt og varighet for eksponeringen.
Registeret skal bare inneholde disse opplysningene.

Opplysningerom den enkeltearbeidstakerskaloppbevaresi minst60ar etter at
eksponeringen er avsluttet. Registeret, eller deler av det, skal ikke tilintetgjores uten tillatelse
fra Arbeidstilsynet.

_0'31-2 RegíJ/eroverarbeidrta/.=.eremm/mrrm-Iellerkan bliufralrfiirmmmedarberfjíber.
Arbeidsgiveren skal fore register over arbeidstakere som skal gjennomga helseundersokelse
etter §4-13.

Registeret skal inneholde opplysninger om navn, fødselsdato stilling,dato for tilsetting,
arbeidets art og varighet, samt den eksponeringen arbeidstakeme utsettes for. Registeret skal
videre inneholde opplysninger om dato for helseundersokelse og navn pa legen som
gjennomførte undersøkelsen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene.

Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 ar etter at
eksponeringen er avsluttet. Registeret, eller deler av det, skal ikke tilintetgjores uten tillatelse
fra Arbeidstilsynet.

j' 31-3 Rtgixleroverarbeielrmkeleekpanerlfor biologisk/Malaria/c
Arbeidsgiver skal fore register over arbeidstakere som er eller har vazrteksponert fot
biologiske faktorer i srnitterisiko 3 eller 4, jf. forskrift om tiltaks~og grenseverdier 6-l.
Registeret skal inneholde opplysninger om den type arbeid som er utfort og om mulig den
biologiske faktor arbeidstakerne har vazrteksponert for. Registeret skal også inneholde
opplysninger om eksponeringer i forbindelse med ulykker og uhell.

Register skal oppbevares i minst 10 ar etter at eksponeringen er opphørt.

l folgende tilfeller skal registeret oppbevares i minst 40 ar etter den siste kjente eksponering
som kan medfore infeksjon:

a) med biologiske faktorer som er kjent for a kunne fremkalle vedvarende eller skjulte
infeksjoner,

b) som pa bakgrunn av den naværende viten ikke kan Pävises for sykdommen bryter ut
mange ar senere,

c) som har en sterlinglang inkubasjonstid for sykdommen bryter ut,
d) som medfører en sykdom som av og til blusser opp igjen over en lengre periode til

tross for behandling eller
e) som kan medfore alvorlige folgesykdommer på lang sikt

Register over eksponerte arbeidstakere skal stilles til rådighet for Arbeidstilsynet i tilfelle
virksomheten innstilles.
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J‘3 I 4 Regirteroverarbeid:/a/am:rmalrforto/1i.rere/zde1/rs‘:/mg
Arbeidsgiveren skal fore register over arbeidstakere som arbeider med ioniserende straling
med opplysninger om navn, adresse, personnummer, navzerendearbeid, tilsettingstid og
individuelt malte straledoser. "

Kripos' forslag til endring
Arbeidsoppgavene som utfores ved Kripos er mange og varierte og enkelte arbeidstakere
kan bli eksponert for:

I kreftfremkallende stoffer

0 arvestoffskadelige kjemikalier
0 bly og blyforbindclser

0 stov med asbestfiber

I biologisk materiale

Det er saledes bestemmelsene i 31«l - 31~4som er relevant for Kripos. Disse inneholder
forskjelligekrav til hva som skal registreres nar arbeidstakere eksponeres, se fullstendig tekst
ovenfor.

Kripos har ett register (Eco Exposure) hvor arbeidstakere som er utsatt for eksponering
innenfor ovennevnte kategorier blir registrert. Registreringene kompliscres dersom det skal
det skal registreres forskjelligepersonopplysninger, avhengig av hva man er eksponert for.
Dette bade av hensyn til a holde oversikt over hva som skal registreres ved de forskjellige
eksponeringene og av hensyn til systemets oppbygging og muligheter for registrering.

Ulike krav til registrering kan medføre at arbeidsgiverma fore og ajourholde forskjellige
registre. Dersom arbeidstaker er utsatt for eksponeringer innenfor flere av ovennevnte
kategorier vil registrering i ulike registre kunne bidra til mer uoversiktlighet, merarbeid og
okte kostnader.

Videre er det naturlig a anta at forskjelligtyper eksponering ogsa er aktuelt for andre
virksomheter og problemstillingen er saledes ikke enestaende for var virksomhet.

Det tilrades derfor at man har lik registrering av personopplysninger, uavhengig av hva
arbeidstakcme har blitt eksponert for. En lik registrering av personopplysninger vil i tillegg
redusere risikoen for feilregistrering.

Det foreslâs at det for personopplysninger registreres navn, fødselsnummer, adresse samt
ansattdato. I tilleggbor det vazrelik registrering for tidspunkt for og varighet av
eksponeringen.

Med hilsen

Cahtrine Stazrfelt Michelle Krinnan
f/mg. FIR-J;'§g’f rådgiver

3



I l

Bmw! er e/eklmlrirkgodkjent mer:Jtgnafur

Saksbehandler
Mnchcllc Knnnnn
Tlf: 23 20 80 21

4


