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ARBEIDSGIVERFORENINGEN

SPEKTER

Etablering av en ordning
Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter departementets forslag om etablering av en lovhjemlet
forsikringsbasert ordning til erstatning for de to ordningene som gjelder i dag. Dette bør gi et
enklere regelverk, mer rasjonell administrasjon av ordningen samt legge til rette for sikring av
rettstryggheten for de skadelidte.

Organisering av ordningen
Departementet foreslår at det etableres et uavhengig forvaltningsorgan for behandling av saker samt
fastsetting av erstatning.
Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter forslaget om etablering av et selvstendig organ for denne
type saker. Vedrørende forskjellige praktiske og formelle sider ved etableringen av
arbeidsskadeenheten som er behandlet i departementets forslag, vil Arbeidsgiverforeningen Spekter
bemerke:

• Det er naturlig at styret for enheten får ansvaret for ansettelse av leder for enheten.
• Tilsvarende prinsipper som i forvaltningsloven bør legges til grunn i den nye loven om

arbeidsskadeforsikring.
• For å sikre en rasjonell behandling av sakene bør forsikringsselskapene selv avgjøre saker

av mindre omfang, dog slik at skadelidte kan anke saken inn for arbeidsskadeenheten.
• Forsikringsselskapene bør få ansvar for å forberede sakene for arbeidsskadeenheten.
• Etablering av en uavhengig nemnd som klageinstans for saker som er behandlet i

arbeidsskadeenheten støttes.
• Det bør være enkelt å tilpasse avtaleregulerte ordninger til det nye systemet.
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Finansiering
Arbeidsgiverforeningen Spekter forutsetter at omleggingen til ny arbeidsskadeforsikring skal være
kostnadsnøytral og ikke påføre virksomhetene ytterligere kostnader.

I NOU 2004:3 er det en delt innstilling med hensyn til den framtidige finansiering av ordningen.
Utvalgsflertallets forslag om innføring av en egenandelsordning og forslaget om en videreføring av
refusjonsordningen til folketrygden støttes ikke av Arbeidsgiverforeningen Spekter.

En egenandelsordning kan lett bli administrativt belastende. Den vil heller ikke bidra i særlig grad
for å sikre virksomhetenes motivasjon for skadeforebyggende arbeid. Det etablerte systemet med
differensierte forsikringspremier basert på skadehistorikk har nok betydelig større effekt.

Ved at særbestemmelsene i folketrygden om ytelser ved yrkesskader I yrkessykdommer vil bli
overført til den nye arbeidsskadeordningen, er det vanskelig å finne begrunnelsen for at
refusjonsordningen skal videreføres. Utgiftene til ytelser etter folketrygdens regler bør dekkes
gjennom folketrygdens fellesfinansiering. Det kan heller ikke sees at en eventuell videreføring av en
refusjonsordning med redusert sats er godt nok dokumentert i NOU 2004:3.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Anne- Kari Bratten
Direktør Arbeidsliv
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