ID06 KOMPETENSDATABAS
samlar alla utbildningsbevis på samma kort
För att underlätta för såväl företag som medarbetare att hantera utbildningsbevis – och samtidigt öka
säkerheten på våra arbetsplatser – har Sveriges Byggindustrier utvecklat en ny tjänst, ID06 Kompetens
databas, som beräknas vara i drift i slutet av 2014. Det ska vara lätt att kontrollera giltiga utbildningsbevis
på arbetsplatsen, inte minst avseende de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets AFS:er kring utbildning och
som i många fall från 1 juli 2014 är belagda med sanktionsavgift om utbildningsbevis saknas eller är ogiltigt.

Mål och styrkor
•
•
•
•
•
•
•

Alla utbildningsbevis på samma kort
Permanent lagring
Personlig ID06-koppling försvårar fusk
Rätt kompetens ger säkrare arbetsplatser
Rätt kompetens medför färre fel
Ordning och reda – rätt medarbetare på rätt plats
Höjer branschens anseende och synliggör de
seriösa företagen
• Godkända utbildningsbolag som håller hög kvalitet
• Byggbranschens eget system; branschanpassat,
användarvänligt, utvecklingsbart och konkurrensneutralt
• Kostnadsfri användning på arbetsplatsen

Alla utbildningsbevis på samma kort – ID06!

Fördel företagare
• God överblick över medarbetarnas utbildningsbevis,
både nya och gamla utbildningar
• God kontroll över underentreprenörers kompetens/
behörighet för det arbete som ska utföras

Fördel platschef
• God överblick över samtliga medarbetares och under
entreprenörers utbildningsbevis, specialkompetenser och
behörigheter
• Snabbare arbetsplatsintroduktion och genomgång av
utbildningsbevis
• Elektroniska utbildningsbevis = minskat pappersarbete

Fördel medarbetare
• Ordning och reda på utbildningsbevis och intyg
• Ingen risk att intygen försvinner
• Förenklar vid jobbansökningar och nya uppdrag
ID06 Kompetensdatabas är f.n. under utveckling.
Mer information kommer efter sommaren. Frågor?
Kontakta Björn Sjöstrand, BI Företagsservice, 08-698 58 45.
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www.id06kompetensdatabas.se är en webbtjänst som
kopplar samman ditt personliga ID06-kort med en databas,
där dina utbildningsbevis från olika utbildningsbolag finns
samlade. Det betyder att du inte längre behöver bära med
dig dina intyg eller andra utbildningsbevis för att styrka din
kompetens och/eller behörighet. Utbildningsbevis kan
registreras dels av utbildningsföretag, dels av företag med
särskild registreringsbehörighet.

