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UTKAST T1L FORSKRIFT OM OPPFØLGING OG ERSTATNING FOR
PERSONELL SOM TJENESTEGJØR ELLER HAR TJENESTEGJORT 1
INTERNASJONALE OPERASJONER, ENDR1NGER I FORSKRIFT OM
ERSTATNING FOR PSYKISKE BELASTNINGSSKADER SOM FØLGE
AV DELTAKELSE 1 INTERNASJONALE OPERASJONER M.V., OG
UTKAST TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILT KOMPENSASJONSORDNING
FOR PSYKISKE BELASTNINGSSAKDER SOM FØLGE AV
DELTAKELSE I INTERNASJONALE OPERASJONER HØRINGSSVAR

Bakgrunn
Forsvarsdepartementet har sendt ut et høringsnotat om de nevnte forskriftsendringer.
Personellforbundet anerkjenner det betydelige arbeid departementet har lagt ned i få til
forskriftsendringene innen en stram tidsplan, og ønsker å gi honnør for godt samarbeid i
prosessen. Vi vil i det følgende påpeke noen momenter vi mener er av avgjørende betydning for
å fåforskfiftene tif å virke etter den gode hensikten som ligger bak arbeidet ivaretakelse av
nåværende og kommende veteraner.

2 Dnafting
2.1 Rett tll oppreiging
Forskriftens kapittel II om rett til oppfølging legger et stort ansvar på Forsvaret. Det at fristen for
oppfølging settes til ett år etter endt tjeneste, anser vi ikke som en begrensning av ansvaret,
snarere tvert imot. Forsvarets utfordring blir å lage en forsvarlig oppfølging innen en så kort
periode. En viktig brikke i dette arbeidet blir handlingsplanen til Stortingsmelding 34/2009.
Arbeidet med denne planen må derfor prioriteres høyt i tiden fremover.

I forskriften er det tatt inn et avsnitt om at helsehjelpen bare skal gis "dersom personellet kan ha
forventet nytte av helsehlelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt/' Vi ønsker
avsnittet fiernet. Kravet om at en behandling må være rimelig i forhold til effekten anser vi som
allment akseptert i samfunnet. Å presisere dette her er derfor unødvendig. Ved at det blir
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stående, risikerer man også over tid å opprette en ulik praksis for hva som er rimelig behandling
etter denne forskriften, og hva som er en rimelig behandling for samfunnet forøvrig. Dette vil
skape en unødvendig uforutsigbarhet for det berørte personellet.

2.2 Objektivt eretatningsansvar
Det må, som det er gjort i den sEerskilte kompensasjonsordningen, også her tas inn at
utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle private forsikringsordninger.

Ellers er vi positive til at erstatningsnivået foreslås justert etter tariffavtalen. Dette pålegger
partene stort ansvar når det gjelder å prioritere dette området i forhandlinger. Vi vil gjøre vårt for
å sikre at erstatningsordningene prioriteres høyt i framtidige forhandlinger.

2.3 Den seereldite kompensasjonsordningen
Vi er fornøyd med formuleringen om foreldelsesfrist for krav, og forutsetter at departementet her
ikke legger opp til en strengere praksis enn i dag.

Departementet skal utarbeide et mandat for hvordan spesialisterklæringer skal utformes. Vi
forutsetter at organisasjonene inkluderes i dette arbeidet.

3 Konklusjon
Personellforbundet ber Forsvarsdepartementet ta inn de endringer vi her har foreslått i
høringsnotatet. Vi vil fortsette å samarbeide med departementet for å bedre veteranenes
rettigheter og status, både innad i Forsvaret og i resten av samfunnet.

Vi anser det som viktig at det fortsatt gis høy prioritet til arbeidet med handlingsplanen for
oppfølging av veteraner, og vil fortsette å bidra med vår kompetanse i dette arbeidet.
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