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Kurs i arbeidsvarsling - generell dispensasjon og smitteverntiltak
Vi har mottatt flere henvendelser om gjennomføring av kurs i arbeidsvarsling. Mange
arbeidsgivere har nå innført restriksjoner for reiser, gjennomføring av kurs og møter mv. i
samsvar med råd fra Folkehelseinstituttet.
Dette gjør det vanskelig å gjennomføre kurs i arbeidsvarsling med klasseromsundervisning
for alle som skal jobbe på og ved veg, jmf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. For å svare
på disse utfordringene gis en generell dispensasjon fra kravet om kurs 0, 1, og 2 i
arbeidsvarsling. Dispensasjonen er i første omgang gyldig til 1.mai 2020. Vi vil følge
utviklingen av situasjonen fortløpende og vurdere om forlengelse av dispensasjonen blir
nødvendig.
Når det gjelder kurs 3 for trafikkdirigenter som inneholder en teoretisk del og en praktisk
del, må vi gjøre ytterligere vurderinger om hvilke tiltak som kan være aktuelle.
Det bør vurderes andre tiltak som for eksempel gjennomføring av opplæring gjennom
webinar eller liknende.
Til orientering gjelder uansett de krav og forpliktelser arbeidsgiver har for opplæring etter
arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Arbeidsgiver vil fortsatt være ansvarlig for at
arbeidstakere har gjennomgått nødvendig opplæring for å utføre arbeidet sitt på en sikker
måte.
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