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Kursholdere i arbeidsvarsling

Søppelplukking og annet arbeid på/ved veg
Arbeid på/ved veg, og da spesielt søppelplukking, praktiseres ulikt på tvers av regioner. Dette
til tross for normalbestemmelsene i N301. Det er derfor behov for en presisering av gjeldende
bestemmelser:
Personell som utfører søppelplukking langs riks- eller fylkesveg skal ha opplæring i
arbeidsvarsling på lik linje med annet personell som utfører andre oppgaver langs vegen. Det
gis ikke et generelt fravik fra N301 på dette punktet. Opplæringen kan kun gis av godkjente
kursholdere.
Bakgrunn
Vegvesenet har en policy som sier at «sommerhjelper og andre korttidstilsatte skal ha samme
sikkerhetsopplæring som øvrige tilsatte i etaten» (HMS/Vegdirektørens føringer). Vi ser ingen
grunn til at argumentasjonen bak dette ikke også skal innebefatte uerfarent og ungt personell
ved søppelplukking, selv om disse er innleide. Tanken om at de uerfarne har like stor, eller
enda større, nytte av fullverdig opplæring i korrekt og sikker adferd på/ved vegen, er, slik vi
ser det, korrekt.
Det er, i N301, tilrettelagt for at denne og lignende målgrupper kan få en tilpasset og
kortere opplæring gjennom «Kurs 0», basert på deres mer periodiske opphold på vegen.
Opplæringen skal dog gis på lik linje med øvrig opplæring: kun av godkjente kursholdere i
arbeidsvarsling.
Det er ingenting som tilsier at denne arbeidsoppgaven skal behandles annerledes enn
andre oppgaver med hensyn til sikkerhet for arbeidere og trafikanter.
Uttalelser fra regionene
Gitt en forholdsvis lang historie med varierende praksis for utførelsen av søppelplukking
spesielt, har Vegdirektoratet sett et behov for å hente inn uttalelser fra regionene. (Det har
samtidig blitt bedt om uttalelser i forbindelse med et forslag til aldersgrense for arbeid på/ved
veg, men det blir ikke behandlet her.)
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Fra to regioner har det vært ønske om fortsatt å praktisere opplæring gitt av «en person
med erfaring fra arbeidet som skal utføres og som et minimum har gjennomført kurs 1 i
arbeidsvarsling på 6 timer» («Prosedyre søppelplukking Region sør»). Man mener at N301
ikke stiller krav til kursholdergodkjenning for å gi opplæring.
I begynnelsen på det relevante kapittel i N301 står det at «Bare kurs med kursholdere
godkjent av Vegdirektoratet vil bli godkjent som tilfredsstillende opplæring.». Et premiss som
gis i starten av et kapittel er gjeldende såfremt det ikke gis eksplisitte unntak, og vi støtter
derfor ikke dette synet på N301.
En annen region ser «ingen grunn til at det skal vere strengare eller snillare krav til ein
som plukkar søppel enn til dømes ein som driv rydding av vegetasjon eller inspeksjon eller
reinsk av vassinntak i sideområda langs vegen.».
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