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Høring - Forslag til lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i
Forsvaret

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev datert 23. mai
2014.

LO er meget tilfreds med det fremlagte lovforslaget der Forsvarsdepartementet setter fokus på
forebyggelse av ulykker i Forsvaret. Gjennom undersøkelser og rapporter etter ulykker og
hendelser i Forsvaret vil dette kunne medvirke til økt sikkerhet innen en sektor hvor det til
dels er forbundet stor risiko med daglig aktivitet.

Forslaget om å etablere et fast profesjonelt organ med riktig kompetanse og tilgjengelige
ressurser, organisert direkte under Forsvarssjefen, vil bidra til at man i større grad har et sterkt
fokus på undersøkelsesprosessen og oppfølging etter ulykker og hendelse i Forsvaret. Dette er
bra.

For at man skal lykkes i en undersøkelsesprosess er det avgjørende at implisert personell
uttaler seg konkret og detaljert om hendelsen. Dette må skje i trygg forvissning om at det de
forteller blir konfidensielt behandlet, og ikke vil føre til eventuelle straffereaksjoner mot dem
selv. Dette aspektet synes godt ivaretatt i lovforslaget gjennom det vernet som de impliserte
gis.

LO er også fornøyd med at det nå i lovs form blir stadfestet at det er undersøkelsen som er
målsettingen for undersøkelsesenheten og ikke etterforskningen som sådan. Det har gjennom
lengre tid vært et krav om å skille disse to oppgavene. Dette for å oppnå resultater som kan gi
bedre sikkerhet i tjeneste uten at personellet skal føle at de blir etterforsket av en
undersøkelseskommisjon.

I høringsnotatet åpnes det også for at tjenestemannsorganisasjonene skal kunne få tilgang til
utkast til rapport for eventuelle merknader. Dette har tidligere vært etterlyst og det er bra at
dette kan være en mulighet.
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LO ser frem til en iverksetting av en ny lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i
Forsvaret og til et samarbeid ved selve etableringen av undersøkelsesenheten.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Peggy A. Hessen Følsvik
(sign.)

Kenneth Sandmo
(sign.)

Saksbeh.: Marianne Breiland
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