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Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om oppfølging og
erstatning for personell som tjenestegjør eller har
tjenestegjort i internasjonale operasjoner, endringer i forskrift
om erstatning for psykiske belastningsskader som følge av
deltagelse i internasjonale operasjoner mv, og utkast til
forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske
belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale
operasjoner

Innledning
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) viser til
Forsvarsdepartementets høringsbrev (tidl ref). NVIO har tidligere avgitt
høringsuttalelser om denne saken til Forsvarsdepartementets høringsnotat datert
14. juli 2008, og til Stortingets forsvarskomite i åpen høring den 6. mai 2009.

Generelt
Både endringene i forsvarspersonelloven og de foreliggende utkastene til forskrifter
representerer et langt skritt fremover for å bedre rettighetene til veteraner med
skader eller sykdom etter deltagelse i internasjonale operasjoner. Vi vil imidlertid
holde fast ved at det er uheldig at det skilles mellom psykiske belastningsskader og
andre skader, og at ett års obligatorisk oppfølging ikke er tilstrekkelig.

I det videre arbeid for å styrke veteranenes rettigheter må det være en målsetting
at alle veteraner som har behov for det, får de samme rettighetene til oppfølging,
så lenge de har behov for det, enten skaden/sykdommen er fysisk eller psykisk og
uansett hvor lenge etter tjenesten sykdommen eller skaden konstateres. Hvorvidt
dette skal ivaretas av Forsvaret eller overlates til helsevesenet, avhenger blant
annet av resultatet av arbeidet med Regjeringens handlingsplan for oppfølging av
veteraner, jf. St.meld nr 34 (2008-2009).

Forskrift til forsvarspersonelloven § 12 a og b
NVIO slutter seg til det fremlagte forslaget med følgende merknader:

• 3. Det bør presiseres i forskriftens § 3 at ytelsene i henhold til denne
forskriften kommer i tillegg til Forsvarets ikke tidsavgrensede oppfølgings-
og veiledningsplikt i henhold til forskrift 2004-12-10 nr 1643 om
tjenestegjøring i internasjonale operasjoner § 31. Det bør videre
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understrekes at det skal vises stor fleksibilitet, slik at ingen opplever å stå
uten tilbud, selv om henvendelsen kommer etter ettårsfristen.

• k§ 4 og 5. Formuleringene i forskriftens § 4, femte ledd (om blant annet
kostnadsdekning) og sjuende ledd (om hjelp etter ettårsfristen), må også tas
inn i § 5.

• § 5. Andre ledd bør gis følgende tilføyelse: "Ved behov for oppfølging på
grunn av skade eller sykdom som følge av slik tjeneste, skal
tjenesteforholdets varighet ikke tillegges vekt."

• § 6. Den skriftlige orienteringen om Forsvarets veilednings- og
oppfølgingsansvar mm må gis like før eller i forbindelse med hjemkomst,
med en oppfølging etter 4 - 6 måneder. Dersom det foreligger et særskilt
behov må det gis tilbud om psykiatrisk, psykologisk og annen oppfølging i
henhold til §§ 4 og 5, avhengig av situasjonen.

• § 8. Tredje ledd gis følgende tilføyelse: "De månedlige utbetalingene
reguleres i samsvar med den årlige reguleringen av folketrygdens
grunnbeløp."

• Kom ensas'on til etterlatte. Bestemmelser om erstatning til etterlatte,
tilsvarende de som er foreslått i forskriften om den særskilte
kompensasjonsordningen § 6, må tas inn i forskriften til
forsvarspersonelloven § 12 b.

• Klageregler. Bestemmelser om klageregler, tilsvarende
kompensasjonsordningens § 12, bør tas inn i denne forskriften

Forankring av billighetserstatning (forsvarspersonelloven  §  12 c.)
NVIO støtter forslaget om at nåværende forskrift om erstatning for psykiske
belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv skifter
navn og forankres i forsvarspersonelloven gjennom en egen forskrift.

Den særskilte kompensasjonsordningen
NVIO slutter seg til det fremlagte forslaget med følgende merknader:

• § 3 andre ledd. NVIO har forståelse for at det stilles strengere krav til
dokumentasjon av årsakssammenheng under denne ordningen enn under
billighetserstatningen. Imidlertid vil vi påpeke at der hvor det foreligger en
spesialisterklæring fra tidligere som tilfredsstiller mandatet, må denne kunne
legges til grunn for behandling av søknad om kompensasjon. Det vil både
være kostnadsbesparende, forenkle saksbehandlingen og redusere
saksbehandlingstiden

• § 7. Tredje ledd gis følgende tilføyelse: "De månedlige utbetalingene
reguleres i samsvar med den årlige reguleringen av folketrygdens
grunnbeløp."

• § 11. Alle skader som skal kompenseres etter denne forskriften er  påført  før
forskriftens ikrafttredelse, mens det er meget sannsynlig at skader først kan



,

bli konstatert flere år etter denne dato. Foreldelsesfristen i §11 må derfor
knyttes ar kaden er konstatert.

Vidar Falck (ef)
Generalsekretær


