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Høringssvar - Utkast til nye forskrifter og endringer 1 eksisterende
forskrifter knyttet til erstatning og kompensasjoner for
forsvarspersonell i internasjonale operasjoner.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til høringsbrev datert 9. oktober 2009.

Det er NHOs holdning at erstatnings- og kompensasjonsordninger som pålegger arbeidsgiver
kostnader, bør ha en bred vitenskapelig dokumentasjon som påviser høy grad av
årsakssammenheng mellom sykdommen og arbeidsrelaterte forhold. NHO anser at
yrkesskadeforsikringsloven og særreglene i folketrygdloven sikrer arbeidstakeme erstatning
for yrkesulykker og yrkessykdommer

Vi ønsker å påpeke at forsvarspersonelloven er en særlov og at de aktuelle bestemmelsene er
ment å dekke den særlige situasjon for forsvarets personell som deltar i internasjonale
operasjoner. NHO ønsker i denne sammenheng å påpeke departementet uttalelser i Ot.prp.
nr. 67

"Departementet vil fremheve at deltakere i internasjonale operasjoner er en
avgrenset yrkesgruppe som det som ftemholdt foran — er grunnlag for å gi et
styrket erstatningsrettslig vern. Departementet kan ikke se at andre yrkesgrupper er i
en sammenlignbar situasjon. I denne vurderingen inngår scerlig at deltakelse i
internasjonale operasjoner på grunn av beordringsplikten i tiden fremover vil ha et
sterkere element av plikt. Personellet gjør en viktig innsats for landet på fremmed
territorium og består i stor grad av unge mennesker med et midlertidig
ansettelsesforhold  i  forsvaret. Dette er således en personellgruppe som samfunnet
krever spesielt mye fra, og som dermed også bør få et scerskilt erstatningsrettslig
vern."
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