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Oslo 4. oktober 2007

Høring om organisering av ei framtidig yrkesskadeordning

Høringssvar fra Arbeidsmiljøskaddes Landsforening  (A.L.F.) vedrørende  fra to til en
yrkesskadeordning

A.L.F. viser  til høringsnotatet  frå to til  en yrkesskadeordning , A.L.F. viser  også til tidligere
NOU 2004:3 arbeidsskadeforsikring.
NOU 2004:  3, foreslo da flere løsninger på yrkesskadeområdet:
- Videreføre  to ordninger,  administrert på samme måten som i dag, men med harmonisering
av reglene der de er ulike.
- La all erstatning ved yrkesskade bli dekt gjennom folketrygda som blir administrert av
trygdeetaten
- opprette ei ny arbeidsskadeforsikring som blir administrert fult ut av forsikringsselskapa,
eventuelt et eige selvstendig oppgjørskontor avgjør kravene.
Flertallet forslo i denne høringsomgangen å at en ny arbeidsskadeforsikring fullt ut skulle
administreres av forsikringsselskapene, men sentrale parter var ikke enige i dette blant annet
LO, NHO og KS.

12007 har departementet foreslått følgende vedrørende endring av yrkesskadeordningen:

Reglene i folketrygdordningen kan utvides slik at all erstatning blir dekket gjennom
folketrygden, arbeids og velferdsetaten administrer ordningen
All yrkeskaderstastning dekkes gjennom en lovhjemlet forsikringsbasert ordning, men

at yrkesskadereglene i folketrygdloven bli opphevet. Ordningen administreres fullt ut
av forsikringsselskapene, eller ved en egen enhet som avgjør erstatningskravene.
Departementet har falt ned på løsningen der all yrkesskadekning dekkes gjennom en
lovbasert ordning, slik at yrkesskadereglene i folketrygdloven oppheves.
Departementet viser videre til Danmark der de har en løsning i offentlig regi som
avgjør om en skade eller sykdom skal godkjennes som arbeidsulykke og hvor stor
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erstatningen skal være. Forsikringsselskapene til arbeidsgiveren betaler ut erstatningen og
dekker kostnaden ved behandlingen av saken. Departementet foreslår derfor at et
uavhengig organ i offentlig regi skal avgjøre om det er arbeidsskade eller sykdom.
- Departementet foreslår også å erstatte utrykket yrkesskade med arbeideskade.

Departementet sine mål som ligger til grunn for en ny yrkesskadedekning har vært:
- Den skadede skal ha samme økonomiske stilling som om de ikke hadde vært ute for

skaden.
- Skadeildene skal sikres rett saksbehandling
- Regelverket på yrkesskadeområdet bør bli enklere
- Yrkesskadeordninga skal gi intensiv for å redusere risiko og forebygging
- Forsvarlig og så rask saksbehandling som mulig
- Administrativ innsparing
- Den nye ordningen må videreføre objektivt ansvar for å forebygge konflikter
- Ordningen må ha tillit og legitimitet hos brukeren, arbeidsgiveren og partene i

arbeidslivet.

1. GENERELLE MERKNADER TIL DEPARTEMENTETS FORSLAG

A.L.F.er  enig i at yrkesskadede i dag opplever for stor treghet og dels usikkerhet i systemet.
A.L.F. spør  seg om forslaget departementet har kommet med er målrettet nok med hensyn til
hva den som er yrkesskadet opplever i prosessen.

l.a) Raske og effektive oppgjør  -skadebildet
Tidsaspektet er ikke alltid like enkelt å gjøre noe med. Flere av de som opplever ulykker og
skader av A.L.F.s sine medlemmer har fått skader som skyldes forgiftninger av kjemisk og
organiske løsemidler, samt sykdommer utledet av slitasje grunnet for stort arbeidspress i
mekaniske og monotone yrker, med dårlig ergonomisk tilrettelegging.
Disse skadene / sykdommene er det svært vanskelig å få yrkesskadedekning for. Tidsaspektet
ved en skade går gjeme på å kartlegge skadeomfanget. Ofte er for eksempel hjerneskader ikke
objektivt store eller synlige men omfanget av dem i forhold til hvordan en funksjonsmessig er
berørt av dette vil oppstå over tid. Fastlegen må kanalisere rekvisisjoner og det kan være
ventetid for å komme inn til de enkelte spesialistene. I tilegg vil gjeme forsikringsselskapene
at leger de har pekt ut skal vurdere skaden og det kan stå i motsvar til spesialistens vurdering.
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Ib) Forsikringsselskapene
Den andre tidsbarrieren for den som er skadet er forsikringsselskapene. Den nevnte barrieren
er mulig og gjøre noe med uten å endre yrkesskadedekningen som den er i dag, ved å
forsterke regler for saksbehandling og begrense forsikringsselskapenes mulighet til å uthale
tiden.

Pr i dag bruker forsikringsselskapene svært lang tid på å saksbehandle yrkesskadesaker.
Selskapene foreslår for lavt beløp til den som er skadet, betviler omfanget av skaden, eller
nedskriver skadeomfanget med begrunnelse ut fra enkeltavsnitt tatt ut fra sin sammenheng i
pasientjournaler og bruker det som argument til å strø sand over saksgangen. I tilegg unnlater
forsikringsselskapene og svare på henvendelser fra advokatene eller andre saksbehandler, slik
at en må purre flere ganger pr brev og i nødsfall med rekommandert henvendelse. Dette har
forsikringsselskapene mulighet til å fortsette med også dersom det opprettes en uavhengig
nemnd som skal saksbehandle yrkesskader. A.L.F. kan  ikke se at departementet har
foreslått noe som begrenser forsikringsselskapenes mulighet til og forsette en slik
praksis til ulempe for den skadelidte.

le) Arbeidsgiver
Den tredje tidsbarrieren for den skadede er at arbeidsgiver gjerne oppgir feil lønnsgrunnlag
eller underestimerer hva den skadede har i lønn. Selv om departementet skriver at også en ny
ordning må videreføre det at det ikke skal forevises skyld hos arbeidsgiver for å få godkjent
en arbeidsskade, vet vi at i flerparten av tilfellene er arbeidsgiver redd for å bli " mediemat"
eller politianmeldt ved at svakheter ved sikkerhetssystemene av dekkes. Av de saker som
havner på skrivebordet hos oss har vi kun i sjeldne tilfeller opplevd at arbeidsgiver er
samarbeidsvillig ovenfor den som har blitt skadet på sin arbeidsplass.
A.L.F. mener  at regelverket kan med fordel forenkles ,  men i seg selv er

yrkesskadereglene enkle  å  forstå ,.  Imidlertid mangler den som er skadet informasjon
om rettigheter og lovverk og saksgang ved arbeidsmiljøskade / ulykke .  I tilegg er det slik
at det er den som er skadet må mobilisere ressurser for å hjelpe seg selv,  arbeidsgiver
gjør dette kun unntaksvis.

ld) Forebyggingseffekt
Når det gjelder forebyggingseffekten via yrkeskaderordningen må det understrekes at HMS
tiltak vedrørende skade og sykdomsforebygging må være målrettede, relevante og objektivt
slik at det ikke oppstår enda en ny bransje av HMS tiltak som har selskapenes omdømme og
reduksjon i forsikringspremie som viktigste mål.

A.L.F. hadde  heller sett fordelen av at arbeidsmiljølovens forebyggingstanke blir forsterket.
A.L.F. viser til AML  kapittel 4 som tar høyde  for krav til  det generelle, fysiske,  psykososiale,
kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. Det er mulig og forsterke forebyggingstanken ved å
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forsterke kravene og straffereaksjonene i allerede eksisterende lov. I tilegg bør det åpnes for
sterkere arbeidstakermedvirkning og deltagelse enn det som ligger i loven pr i dag.
A.L.F. kan heller ikke  se om departement har begrunnet  om hvorfor  de mener
forebygging av skader og sykdom i forbindelse med helse ,  miljø og sikkerhet for
arbeidstakere i dag er for dårlig og hvordan dette kan endres på ved den nye ordningen.

Rehabilitering og attføring av den skadelidte
A.L.F. er enig med departementet rehabilitering og attføring er viktig også utover det
folketrygda kan tilby. A.L.F. er også enig i at det for den som blir skadet har egenverdi i å
vende tilbake til arbeidslivet og som departementet viser til vi det føre til lavere utgifter til
arbeidsgiver. A.L.F. viser  til at det allerede ligger sterke føringer i lovverket ,  spesielt
arbeidsmiljøloven kapittel 4-6, "særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert
arbeidsevne ".  Burde loven bli ytterligere forsterket ?  Hvordan ser departementet at
attføring og rehabiliteringsdelen  vil bli  forsterket med forslaget om ny
yrkesskadedekning?

2. MERKNADER TIL FORSLAGET OM ET UAVHENGIG ORGAN I OFFENTLIG
REGI, ORGANISERING, OPPGAVER og REGELVERK.

Departementet foreslår at et uavhengig organ i offentlig regi skal avgjøre om det er
arbeidsskade eller sykdom. Departementet foreslår også å erstatte utrykket yrkesskade med
arbeideskade. Departementet foreslår at arbeidsskade enheten blir opprettet med hjemmel i ny
lov om arbeidsskadeforsikring, videre at enheten skal være faglig uavhengig. Departementet
foreslår at et styre skal være valgt av departementet og som representerer partene i
arbeidslivet. Departementet foreslår at det skal tilsettes direktør for enheten og forespør om vi
mener at direktøren skal velges av departementet eller styret.
Departementet foreslår at arbeidsskadeenheten skal behandle arbeids skade saker for alle
forsikringsselskap, inkludert å godkjenne eller avslå en skade som arbeidsskade, fastsette
medisinske invaliditet og ervervsmessig uføregrad og fastsette erstatning. Videre skal enheten
informere om ordningen, legge til rette for at statistikk kan brukes til forebyggende arbeid og
delta i vedlikehold av regelverket.

A.L.F.s VURDERINGER
A.L.F. er  i utgangspunktet negativ til at arbeidskader skal organiseres som en enhet utenfor
arbeids og velferdsetaten og at forvaltningsloven ikke skal gjelde for den skadede. Selv om en
oppretter en tilsvarende lov, vil  for eksempel reglene om granskning og revisjon som en kan
knytte til statlige og kommunale forvaltningsorganer ikke gjelde En arbeidsskade som
innebærer risiko  for uførhet  kan ikke risikere å være subjekt for hestehandlerprinsippet
"saksbehandlerne"  i mellom.
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Dersom departementet skulle falle ned på nevnte ordningen  foreslår A.L.F. at det
opprettes et yrkesskadeombud.

3. FORSLAG OM AVSØT BEHANDLING I FORHOLD TIL SKADEOMFANG

Departementet foreslår at mindre yrkesskadesaker skal avgjøres av forsikringsselskapene,
grensedragningen om hva som er småsaker og kan utmåles av forsikringsselskapene skal
knyttes til forsikringssum,  eller om skaden gjør den skadede varig ufør.
A.L.F. støtter  dette, men understreker at dersom en slik ordning skal innføres må grensen over
hva som er små skader settes ved om skaden på et senere tidspunkt kan gi varig uførhet
uansett grad av uførhet.  Flere små skader utvikler seg over tid og  først  på et senere stadium
føre til varig uførhet.

k

Lars Kr. Hille,
Leder Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.)
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