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Norges .~:,--~Fiskarlag
og Fiskarlagets Servicekontor as

Vår sal<sbehlindler Ståle HelleslZl, tlf. 70 10 77 60

Til

Arbeids- og inl<luderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep.
0030 OSLO

Telefaks
Vår dato

01102007

Deres dato

24052007

Vår referanse

200700150/6
311.5

peres referanse

200607494
/BHT/SGA

HØRING OM ORGANISERING AV EI FRAMTIDIG YRKESSKADEORDNING 
UTTALELSE FRA NORGES FISKARLAG.

Norges Fiskarlag viser til ovennevnte høringssak oversendt oss ved ekspedisjon den
24.05.2007.

Norges Fiskarlag viser til vårt høringssvar på NOD 2004: 3 "Arbeidsskadeforsikring" av
16,06,2004 hvor organiseringen aven fremtidig yrkess1<adeordning ble drøftet.

Norges Fiskarlag sitt syn den gang var at det burde opprettes en ~gen oppgjørsenhet etter
"dansk modell". Fiskarlaget konstaterer at dette nå er departementets forslag og vi støtter
således forslaget. Fiskarjaget mener at den nye arbeidsskadeenheten kan motta
erstatningskravene direk1e fra skademelder og selv foreta forberedelsen av saken.

Når det gjelder spørsmålet om klagesaker bør behandles av et nyopprettet eget uavhengig
klagenemnd eller av Trygderetten, viser Fiskarlaget til vårt tidligere syn om at dette kan
legges til Trygderetten. Dette synet gjelder fortsatt.

Norges Fiskarlag registrerer at departementet er av den oppfatning at dersom
behandlingen av yrkesskadesaker behandles aven nyopprettet instans i offentlig regi skal
ikkø advokatbistand være nødvendig. Norges Fiskarlag er l,Jsikker på om departementet
med denne uttalelsen mener at nødvendige og rimelige advokatutgifter ikke lenger skal
kunne kreves dekket ved skadeoppgjøret. Norges Fiskarlag viser til at spørsmålet om
dekning av advokatbistand ble vurdelt av utvalget i NOV'en i kapittel 15.7 på sidene 384
til 387 og at utvalgets oppfatning var at advokatutgifter med unntak av de små sakene
burde dekkes selv om en uavhengig nemnd behandlet saken. Begnmnelsen for dette var
at den skadelidte ville kunne oppfatte den som behandler hans krav som en motpart og at
dette vil kunne bidra til å svekke tilliten til behandlingen av saken og utfallet av denne.
Utvalget viste også. til at dekning av advokatutgifter også var gjeldende rett etter
pasientskadeloven os bilansvarstoven. Norges Fiskarlag ber om at den praksis som i dag
er etablert i de fleste selskap om at nødvendig og rimelig advokat11tgifter dekkes som en
egen tapspost blir vidoreført,
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For øvrig vises det til vårt tidligere høringssvar.
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