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Høringssvar vedrørende 2020/18580 – Forslag til endringer i
internkontrollforskriften
Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene
i tillegg til systemintegratorene. Nelfo har 1.796 medlemsbedrifter med 30.527
årsverk. Medlemsbedriftene har en samlet årlig omsetning på omlag 50 milliarder
kroner.
Det vises til Arbeidstilsynets forslag til endringer i internkontrollforskriften
Nelfo har ikke registrert negative erfaringer i bransjen knyttet til manglende
samordning av internkontroll på serviceoppdrag eller andre oppdrag som ikke er
omfattet av byggherreforskriften. For oppdrag omfattet av byggherreforskriften
erfarer vi at ordningen med hovedbedrift er godt innarbeidet i bransjen.
Rollen som hovedbedrift ivaretas normalt av totalentreprenør eller
hovedentreprenør. Hovedbedrift har et kontinuerlig nærvær på byggeplassen.
Hovedbedriften har ansvaret for å ta initiativ til samordning av internkontroll ved
bruk eller samarbeid med tjenesteyter, eks. kjøp av håndverkertjenester.
Bakgrunnen for dette er at hovedbedrift kjenner sin virksomhet ut ifra egen
risikovurdering og internkontroll, og vet hvilke utfordringer som er i den enkelte
virksomhet.
Vi etterlyser erfaringsgrunnlag eller statistikk som underbygger behovet for ny
praksis vedrørende samordning av internkontroll på alle oppdrag.
Nelfo vil fraråde en samordningsavtale som foreslått, da vi mener dette vil
innebære en overregulering, og i verste fall vil den foreslåtte samordningsavtalen
skape usikkerhet og konflikter på nye områder.
Nelfo mener at samordningsansvaret for mindre oppdrag bør påhvile
virksomhetseier og ikke tjenestetilbyder. Vi begrunner dette med at den som
kontraherer eller kjøper inn tjenester kjenner sin egen virksomhet best, og bør ta
ansvaret for at det overordnede HMS-arbeidet ivaretas og at arbeidet trygt kan
gjennomføres i egen virksomhet.

Nelfo sitt inntrykk er at den foreslåtte endringen er utarbeidet med fokus på andre
næringer enn bygg- og anleggsnæringen. Forslaget til endringer i § 6 kan føre til
en rekke nye spørsmål og vil være utfordrende å gjennomføre i praksis.
Etter hva vi forstår i det nye forslaget må håndverkere som utfører tjenester hos
andre bedrifter dokumentere samordningen. Dette medfører merarbeid og bidrar
ikke til et enklere arbeidsliv. Risikovurdereringen er allerede ivaretatt i
Internkontrollforskriften §5, der nødvendighetsbegrepet er brukt. Nelfo opplever
at de foreslåtte endringene vil medføre vesentlige økonomiske og administrative
konsekvenser for våre virksomheter.
Nødvendighet av tiltak er basert på risikovurdering, gjennomsyrer all helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivningen i Norge. Å presisere dette i denne sammenheng
virker derfor unødig.
Nelfo ønsker ikke å slutte til seg de foreslåtte endringene i
Internkontrollforskriften §6. Nelfo ønsker at dagens tekst beholdes.
Nelfo er ikke enig i at endringsforslaget ikke vil medføre økonomiske eller
administrative konsekvenser for virksomhetene eller myndighetene.
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