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Høring - Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av 
renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester og forskrift om HMS-kort 
på bygge- og anleggsplasser 
 
Vi viser til høringsbrev av 1. juni 2019 med høringsfrist 1. oktober 2019. 
 
KS har noen korte kommentarer til endringsforslagene.  
 
Til forskriftens §12 om opplysninger på HMS-kortet 
For virksomheter som kjøper tjenester der det stilles karv om HMS-kort er det viktig at kortene inneholder 
nok informasjon til at de faktisk kan brukes til kontrollformål.  
 
Foto og fødselsår er derfor helt nødvendig, mens KS ikke har innvendinger om at fødselsdato ikke lenger 
skal oppgis. Det samme gjelder signatur utfra den begrunnelsen Arbeidstilsynet gir i høringsnotatet, om at 
det kan være praktisk krevende å få på kortet, og at det ikke er enkelt å kontrollere.  
 
Angivelse av kjønn vil etter KS’ mening også kunne være en nyttig indikator i kontrolløyemed, og vi går 
imot at kjønn ikke lenger skal oppgis på kortet. Selv om navn og bilde er oppgitt på kortet mener KS at   
kjønnsangivelse vil være en relevant opplysning i tillegg.    
 
Til forskriftens § 7 om frist for årlig melding  
KS mener firsten for årlig melding fortsatt bør være 31. januar hvert år. Årlige rapporteringskrav bør av 
effektivitetshensyn hos den rapporterende virksomheten komme til faste tidspunkter. Det vil være mer 
forutberegnelig for virksomhetene, og mest sannsynlig sikre høyre grad av etterlevelse av 
rapporteringskravet.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tor Arne Gangsø 
Områdedirektør        Bente Stenberg-Nilsen 
          Stabsdirektør 
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