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HØRINGSUTTALELSE – ORGANISERING AV EN FREMTIDIG YRKESSKADEORDNING. 

 

Vi viser til brev av 24.5.2007 med invitasjon til å gi uttalelse til et høringsnotat med forslag til en ny 

organisering av yrkesskadesystemet.  Forslaget knytter an til oppfølgingen av NOU 2004:3 

Arbeidsskadeforsikring, og det går fram at departementet ønsker å gå videre med samordningen av 

reglene om yrkesskadeforsikring i folketrygdloven og lov om yrkesskadeforsikring. 

 

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) er et samarbeidsorgan for de 9 viktigste, 

frivillige redningsorganisasjonene i Norge. Medlemsorganisasjonene våre stiller over 20.000 

frivillige mannskaper til rådighet for redningstjenesten, mange av dem spesialtrente for særskilte 

redningsoppgaver. Knapt noen redningsaksjoner på land blir gjennomført uten at frivillige 

mannskaper er involvert, og vi utgjør derfor en svært viktig ressurs i redningstjenesten. Innsatsen er 

helt ut frivillig. Dette betyr at det ikke eksisterer noe arbeidsgiverforhold til mannskapene, og det 

betyr at det ikke er noen økonomi involvert i den arbeidsinnsatsen som legges for en dag i redning 

og redningsberedskap.  På denne bakgrunnen har folketrygdloven inntatt egne bestemmelser om 

offentlig forsikringsdekning for frivillige redningsmannskaper. 

 

FORF har ingen særskilte synspunkter på de organiseringsforslagene som legges fram i 

departementets høringsnotat.  Derimot er det svært viktig for oss å melde et synspunkt på den videre 

prosessen med å samordne de to lovene.   

 

NOU 2004:3 foreslo å oppheve reglene om yrkesskadeforsikring i folketrygdloven og lov om 

yrkesskadeforsikring og samordne disse i en ny lov, og departementets videre samordningsarbeid 

vil formodentlig ta utgangspunkt i denne utredningen. Da er det avgjørende for oss å påpeke at en 

slik samordning ikke må fjerne den forsikringsgarantien de frivillige i dag har gjennom 

folketrygdlovens § 13-9 første ledd, bokstav c.  

 

Ut fra departementets begrunnelse i høringsnotatet ser vi at lovsamordningen i seg selv kan være en 

fornuftig løsning.  Det kan være gode grunner til å gå inn for en erstatningslov i stedet for 

folketrygd. Problemet for oss er imidlertid at dette er en begrunnelse som passer i et 
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arbeidslivsperspektiv, mens frivillige redningsmannskaper og enkelte andre grupper som ikke faller 

inn i en vanlig arbeidsgiver-arbeidstakerdimensjon vil falle utenfor.   

 

I NOU 2004:3 Arbeidsskadeforsikring ble det foreslått å oppheve yrkesskadedekningen for 

frivillige redningsmannskaper uten å erstatte den med noe nytt, under henvisning til at 

organisasjonene selv kunne ordne forsikringer for medlemmene sine. FORF og flere av 

medlemsorganisasjonene reagerte skarpt på dette, av flere grunner. En av dem er at dette vil påføre 

organisasjonene store forsikringskostnader, helt uten tilsvaende besparelser på det offentliges side. 

En annen er at enkelte av medlemsorganisasjonene våre har hatt store problemer med i det hele tatt 

å få tegnet egne ulykkesforsikringer. 

 

I ettertid er de frivillige blitt sikret ved at Justisdepartementet har gått inn i arbeidsgiverrollen og 

ordnet en arbeidsskadeforsikring for oss gjennom Statens pensjonskasse (rundskriv G-2/2006).  

FORF er likevel av den klare oppfatning at frivillige får en åpenbart svakere stilling hvis vi skulle 

miste den lovbestemte retten til arbeidsskadeerstatning som vi har gjennom folketrygdloven i dag. 

Den økonomiske garantien for de frivillige svekkes, operasjonsbetingelsene våre svekkes, og 

risikoen er stor for at vi får økte problemer med å holde på trente mannskaper. 

 

Vi viser for øvrig til vår tidligere uttalelse til NOU 2004:3 samt regjeringens Frivillighetsmelding 

som er svært opptatt av de frivilliges rammebetingelser.  

 

 

På vegne av styret i FORF 
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