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Svar på høring- Forslag til endringer om offentlig godkjenning av 

renholdsvirksomheterog forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser 
 

LO har følgende innspill til ovennevnte høring: 

 

Endring i opplysninger på HMS-kort 

LO er positive til endringene i opplysningene på HMS-kortene. Forenklingene vil medføre lavere pris og 

raskere behandling av kortutstedelse. Det er positivt at nye tekniske løsninger med forbedret ID-

sikkerhet ved bestilling av HMS-kort vil medføre reduksjon av mulighetene for misbruk. 

 

Videre er LO opptatt av at kortets funksjon skal utvikle seg til å bli et mer dynamisk verktøy som også 

kan brukes mer aktivt i arbeidet for en sikker, trygg og seriøs bygg- og anleggsnæring. Vi viser spesielt 

til en utvikling av sanntidsregistreringen med mulighet for avlesning i HMS-register eller tilsvarende, og 

å gjøre dette tilgjengelig for alle i næringen. Det er også ønskelig å se på muligheter for å koble på info 

fra offentlige registre, for eksempel A-ordningen. Det vil kunne gi en mer effektiv og treffsikker kontroll 

av lønns- og arbeidsvilkår på norske bygg- og anleggsplasser. HMS-kortet må også inneholde 

kvalifikasjoner (utdanning). I første omgang bør formell utdannings og realkompetanse komme frem av 

registrering i HMS-kortets system.  

 

Krav om makulering  

LO er kritisk til at arbeidsgiver skal ha ansvaret for makulering av kortene. Dersom kortutsteder ikke 

lenger skal ha system for mottak og makulering, må det etableres et betryggende kontrollregime hos 

Arbeidstilsynet som sikrer at makulering faktisk blir foretatt av arbeidsgiver, slik at utgåtte kort ikke kan 

misbrukes. LO forventer at nødvendige krav til slike rutiner blir utarbeidet og at nødvendig tilsyn blir 

foretatt ovenfor arbeidsgiver.  

 

I tilknytning til høringen vil LO også bemerke en utfordring angående utstasjonerte arbeidstakere og 

makulering. Ansatte i utenlandske firma utstasjonert i Norge på oppdrag får D-nummer på oppdraget 

og HMS-kort.  Her kan for eksempel oppdraget være 6 mnd. – mens HMS-kortet er utstedt for 2 år.  Det 

må derfor etableres rutiner som sikrer makulering av HMS-kortene for denne typen oppdrag. 

Makulering må foretas når innehaver av kortet forlater landet. 
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Krav om årlig melding for renholdsvirksomheter 

LO støtter Arbeidstilsynets forslag om å endre dato for innsending av årlig melding slik at den ikke 

lenger skal være den 31.1., men som for utvidet årlig melding, være avhengig av den dato virksomheten 

fikk vedtak om godkjenning 

 

Med vennlig hilsen 

LO Norge 

 

Knut Bodding 
(sign.) 

 

 

Cecilie Sjåland  

(sign.)  

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.  
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