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BEDRIFTSHELSETJENESTE PÅ FOLKEHØGSKOLENE
Folkehøgskolerådet har fått henvendelser fra folkehøgskoler vedrørende nye krav fra Arbeids- og
inkluderingsdepartementets om bedriftshelsetjeneste på 8 risikoutsatte områder, bl.a. undervisning.
Den nye ordningen trer i kraft den 1. januar 2010.
Rådet har forelagt saken for Utdanningsdirektoratet med spørsmål om også folkehøgskolene
underlegges den nye ordningen.
I svaret fra U.dir. heter det bl.a.:
”Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste fastslår i
§ 1 at virksomheter innenfor de opplistede "næringsgrupperinger" skal være tilknyttet
bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. I listen står "undervisning", med
næringskode 85.
Hva den enkelte næringsguppe omfatter, fremgår av Norsk Standard for næringsgruppering
(SN2007), se SSBs hjemmeside:
http://www.ssb.no/emner/10/01/nos_sn/nos_d383/nos_d383.pdf.
I pkt. 85.591 (side 138) heter det:
"85.591 Folkehøgskoleundervisning omfatter alle tilbud som gis av folkehøgskoler,
korte kurs med varighet fra tre dager til noen uker og lange kurs med varighet på et halvt
eller helt skoleår."
Arbeidstilsynet bekreftet at det er SSBs standard for næringsgruppering som gjelder.
Arbeidstilsynet kan dispensere fra kravet, jf. § 2. ”
Svaret fra U.dir. bekrefter at folkehøgskolene må knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste fra
1. januar 2010.
Folkehøgskolerådet er kjent med at flere folkehøgskoler allerede i dag har avtaler med institusjoner
om bedriftshelsetjeneste og at disse er spesiallaget for den enkelte skole og dens behov.
Folkehøgskolerådet gjør med dette oppmerksom på de nye kravene som gjøres gjeldende fra
1.1.2010 og anbefaler folkehøgskoler som ikke allerede har en avtale om å ta kontakt med lokale
institusjoner med tanke på å inngå en tilpasset avtale om bedriftshelsetjeneste.
Med hilsen for Folkehøgskolerådet
Leon Haugsbø /s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær
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