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Høring - styrking av rettighetene til veteraner etter tjenestegjøring
internasjonale operasjoner  -  forskriftsregulering.

Politiets Fellesforbund har med stor interesse lest utkastene 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".  Vi har også registrert navnendringen til  "Forskrift om billighetserstatning
for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner m.v."

Politiets Fellesforbund har ingen merknader til overstående, men vi vil gjerne kommentere følgende:

De foreslåtte forskrifter vitner om et grundig og godt forarbeid. De viser forståelse for de utfordringer
det aktuelle personell har, både under og etter den krevende utfordring en deltakelse i internasjonale
operasjoner er. Utkastene vitner etter PFs mening om en ledelse som tar ansvar for sine ansatte.

Politi- og lensmannsetaten har de senere år bidratt med flere hundre tjenestemenn og - kvinner i
internasjonale operasjoner. I mange av disse operasjonene har de nære arbeidsforhold med personell
fra Forsvaret, og belastningene er ofte svært like. I andre tilfeller har vi andre oppgaver, men ikke
uten vesentlig risiko for ulike belastningsskader. (eks tsunamien).

Vi vil derfor signalisere at Politiets Fellesforbund anser Forsvarsdepartementets saksutredning og
utkast til forskrifter, som et godt grunnlag for vårt arbeid med å få på plass et tilnærmet likt
regelverk for ansatte i Politietaten som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.

Politiets Fellesforbund gratulerer sine kolleger i Forsvaret med et godt produkt.

Med vennlig hilsen
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