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Høring — forskrift om oppfølging og erstatning for personell som
tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner m.fl.

Vi viser til høringsbrev datert 091009 med høringsfrist til departementet
201109. Det vises også til NSFs høringsuttalelse av 120908 vedrørende
endringer i forsvarspersonelloven.

Innledning
NSF støtter i hovedtrekk utkastene til nye forskrifter samt endring i eksiterende
forskrift. Vi har likevel enkelte kommentarer knyttet til forskrift om oppfølging og
erstatning for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale
operasjoner, og forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske
belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Forsvarspersonelloven § 12 b hjemler et objektivt erstatningsansvar ved enhver
skade og sykdom, herunder psykisk belastningsskade, påført "sivilt eller
militært personell". Forskriftenes virkeområde er imidlertid i følge ordlyden
begrenset til kun militært personell. Vi forutsetter at dette beror på at sivilt
personell, slik vi har oppfattet det, i praksis gis en militær grad ved
tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Dette er imidlertid egnet til
misforståelse. Vi ber om at det uttrykkelig fremgår av forskriftene at sivilt
personell er omfattet, slik det gjøres i loven.

Virkeområdet til de to ovennevnte forskriftene er også noe vanskelig tilgjengelig
mht psykiske skader og psykiske belastningsskader. Vi forstår det slik at
forskrift om oppfølging og erstatning m.v. omfatter enhver skade eller sykdom
herunder også psykisk skade/sykdom, avgrenset mot psykisk skade som er
pådratt uten at skaden kan knyttes til en konkret hendelse, men psykisk
belastning over tid. Psykiske belastningsskader skal omfattes av forskrift om
særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader m.v. omhandler
kun psykiske belastningsskader.
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Det er etter vår vurdering en fordel om virkeområdet presiseres i forskrift om
oppfølging og erstatning m.v.

Erstatningsnivået for psykiske belastningsskader er betraktelig lavere enn ved
psykisk skade/sykdom etter forskrift om oppfølging og erstatning m.v. Skillet
mellom de to forskriftene har derfor praktisk betydning. Det hadde etter vår
vurdering vært ønskelig med en økonomisk likestilling av psykiske
belastningsskader. Disse lidelsene kan være vel så invalidiserende som
psykisk skade.

Særskilt om forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske
belastningsskader m.v.
Kravet om spesialisterklæring i § 3 annet ledd er isolert sett ikke urimelig, men
det synes unødvendig å forskriftsfeste dette. I praksis innhentes alltid
spesialisterklæring i personskadesaker. Det er uheldig at det i forskriften stilles
krav om at spesialisten skal fastsette en ervervsmessig uføregrad.
Spesialistene kan fastslå evt. årsakssammenheng og medisinsk invaliditet.
Spesialistene kan også angi hvor stor prosentandel av skadelidtes aktuelle
plager som skyldes tjenestegjøringen. Dette bør imidlertid ikke knyttes opp mot
fastsettelse av den ervervsmessig uførheten.

Ervervsmessig uførhet blir fastsatt av NAV som etter at skadelidte har
gjennomgått rehabilitering og evt. arbeidsutprøving fastsetter en uføregrad etter
en konkret vurdering. Ved vurderingen tar NAV hensyn til helse,
arbeidserfaring, utdannelse, alder osv. Legenes vurdering av
"restarbeidsevnen" blir ofte en vurdering ut fra et ideelt arbeidsmarked. Når det
i forskriften § 3 stilles krav om "varig" ervervsmessig uførhet vil Statens
pensjonskasse under enhver omstendighet avvente vedtak om "varig"
uførepensjon fra NAV. NAVs uførevedtak bør derfor ligge til grunn for
erstatningsutmålingen.

Vi stiller også spørsmål ved at Forsvarsdepartementet ensidig skal utforme et
mandat. Mandatet bør i så fall på vanlig måte utformes i henhold til Røsæg-
utvalgets mandat, kun med evt. nødvendige tilpasninger.

Med hensyn til kompensasjon til de etterlatte mener vi det bør ytes erstatning
også i de tilfeller der krav ikke er fremsatt før skadelidte dør. I likhet med krav
under forskrift om oppfølging og erstatning, se nedenfor. Det kan også slå
uheldig ut at en samboer ikke kan tilkjennes erstatning i tilfeller der det
foreligger forhold som er til hinder for lovlig ekteskap. Vi mener dette kravet bør
utgå.

Det bør presiseres i forskriften § 8 om etteroppgjør hva som anses å være en
"vesentlig"endring. Vi foreslår at "vesentlig"presiseres til en endring på ca. 20
prosentpoeng, slik praksis er etter yrkesskadeforskriften. Dette kan evt. gjøres
en veiledning til forskriften.



Særskilt om forskrift om oppfølging og erstatning m.v.
§  4 hjemler rett til  "nødvendig psykologisk og psykiatrisk helsehjelp" ..."dersom
personellet kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig
forhold til tiltakets effekt."  Det bør utvises romslighet ved disse vurderingene,
og en presisering vedrørende dette hadde vært ønskelig. Erfaringsmessig kan
det lett oppstå uenighet med forsikringsselskapet/SPK vedr. spørsmålet om en
kostnad er nødvendig.

Av § 8 vedrørende periodiske ytelser fremgår det at erstatning tU etterlatte skal
utbetales som en engangsutbetaling. Det er ikke gitt nærmere bestemmelser
om erstatning til etterlatte. Vi antar da at etterlatte gis tilsvarende rettigheter
som skadelidte/avdøde selv, dvs at krav fra de etterlatte kan fremmes etter
dødsfallet er inntrådt. Det kunne vært ønskelig med en presisering i forskriften
vedr. etterlattes krav på erstatning.

Det er positivt at det opprettes en særskilt klagenemnd. Nemnden bør imidlertid
oppnevnes av partene i fellesskap. Partene må være representer i nemnden
med like mange medlemmer. Skadelidtes representant bør ha dobbelt stemme
ved stemmelikhet.

MdI vennlig ilsen
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