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8 OKT 2007

Arbeidstilsynet tar i vår kommentar utgangspunkt i det vi ser som hovedkonklusjoner i
høringsnotatet:

• Arbeids- og  inkluderingsdepartementet  (AID) foreslår  at dagens to yrkesskadeordninger
(i NAV og i  forsikringsselskapene) samordnes til en ordning.

• Den nye ordningen skal opprettholde dagens ytelser, men heretter være finansiert via
forsikringsselskapene alene . Selv om det  ikke sies eksplisitt synes det å være forutsatt at det
er de enkelte forsikringsselskap samt Statens pensjonskasse (SP) som skal motta kravet fra
den skadede eller syke arbeidstaker.

• Det enkelte forsikringsselskap og SP skal avgjøre alle saker av "mindre omfang", mens
større saker skal sendes til et nyopprettet arbeidsskadekontor som etableres av
departementet .  Kontoret skal være uavhengig av departementet i enkeltsaker.

• Den enkelte arbeidstaker kan anke avgjørelser i forsikringsselskapet og SP til
arbeidsskadekontoret og avgjørelser i arbeidsskadekontoret kan av arbeidstaker og
forsikringsselskap ankes videre til overordnet klageinstans og eventuelt videre til det vanlige
rettsapparatet.

• Det skal utarbeides en ny lov om arbeidsskadeerstatning. Hvordan den nye loven skal
utformes, omfattes ikke av denne høringen,  men AID åpner allerede nå for at
høringsinstansene også kan komme med innspill til problemer rundt de kommende reglene.

Arbeidstilsynet kommenterer forslaget ut fra vårt kjennskap til dagens ordning, men spesielt ut fra
vår oppgave innenfor tilsynsarbeidet, med stor vekt på muligheten for å bruke systemet i
sammenheng det forebyggende HMS-arbeidet. Vi ser at forslagene har både direkte og indirekte
følger. Samtidig mener vi forslagene må knyttes opp mot visse betingelser og omtaler dette i vårt
svar selv om disse i utgangspunktet kan synes å gå ut over selve organiseringsspørsmålet.

Våre hovedkommentarer kan oppsummeres i fig punkter:

• At hensynet til den skadelidte virker å være en "rød tråd" i forslaget støttes. Den nye
ordningen må ikke gi dårligere rettigheter for den skadelidte enn i dag.

• For Arbeidstilsynet er god kunnskap om skader og sykdom som skyldes eller forverres av
forhold i arbeidsmiljøet viktig for vår forebyggende  innsats  og det er svært ønskelig å få
registrert  en større  andel av arbeidstakere med yrkesskade/sykdom enn i dag.

• Et avgjørende prinsipp  når en  skal bygge opp et best mulig system for de som skal melde,
er at disse  har bare ett sted å sende  sin melding  til. Arbeidstilsynet vil derfor sterkt anbefale
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at tilmeldingen skjer direkte til det nye arbeidsskadekontoret. Dette vil lette datafangsten av
tilmeldingene.

• Arbeidstilsynet støtter AIDs forslag om at ankeinstansen skal være en avdeling i
Trygderetten.

• For at den nye ordningen skal ha tillit hos den skadede/syke arbeidstaker, må det stilles
minst mulig krav til ham/henne om å "følge med i sin egen sak".

• Direktør for arbeidsskadekontoret bør tilsettes av departementet

• Arbeidstilsynet er enig med AID om at revisjon av hvilke sykdommer som skal gi
rettigheter som yrkessykdom kan legges til det nye arbeidsskadekontoret.

• Arbeidstilsynet går derfor inn for at begrepet yrkessykdom blir beholdt selv om en innfører
begrepet arbeidsskader. Dette for å bruke begrepet "Arbeidsrelatert sykdom" om alle
sykdommer som er forårsaket av eller blir forverret av arbeidet, men som ikke
nødvendigvis er yrkessykdommer med erstatningsrettigheter etter dagens system.

• Etter Arbeidstilsynets vurdering vil legekompetansen i det nye systemet - i hvert fall for
yrkessykdomstilfellene - måtte dekkes av arbeidsmedisinere om kravet til høy kvalitet i
saksbehandlingen skal opprettholdes. Det er derfor viktig at AID via HOD sikrer nye
utdannelsesstillinger i arbeidsmedisin.

Arbeidstilsynet gir det følgende utdypende kommentarer til forslagene i høringsnotatet:

Hensynet til den skadelidte
En "rød tråd" i forslaget synes å være hensynet til den skadelidte. Arbeidstilsynet er enig med AID
i at det er behov for en endring av dagens system nettopp av hensyn til den skadelidte. Dels er det
mange som ikke vet om sine rettigheter, dels gis de ikke rettigheter gjennom at arbeidsskader ikke
blir meldt og endelig gir ikke saksbehandlingen i trygdevesen og forsikringsselskaper full sikkerhet
for at arbeidstakeren får de rettigheter vedkommende har krav på. Spesielt ser vi problematikken
innenfor yrkesskadeforsikringsordningene hvor det kan ligge en mulighet for at forskjellige
selskaper kan behandle like tilfeller ulikt. Først og fremst må ordningen ikke gi dårligere rettigheter
enn i dag, noe som uttrykkes klart i forslaget.

For Arbeidstilsynet er god kunnskap om skader og sykdom som skyldes eller forverres av forhold i
arbeidsmiljøet viktig for vår forebyggende innsats. Dersom en gjennom det nye systemet lykkes i å
få registrert en større andel av arbeidstakere med yrkesskade / sykdom enn i dag, vil dette derfor
tjene Arbeidstilsynets forebyggende oppgave. Vi vil få  en bedre kartlegging og registrering av
omfanget av yrkeskader og yrkessykdommer. Vi vil da ha et bedre datagrunnlag enn vi har i dag til
å kunne analysere hvor det bør treffes forebyggende tiltak.

Dagens system for arbeidsgivers plikt til å melde yrkesskader til NAV er hjemlet  i folketrygdloven,
ikke i arbeidsmiljøloven .  Etter arbeidsmiljøloven § 5-2 (1) er det bare plikt til å melde dødsulykke
eller ulykker med alvorlig skade. Mulighetene til å lovpålegge meldeplikt også for lettere yrkesskader
i henhold til arbeidsmiljøloven § 5-2 (2), (3)  og (4) er ennå ikke  benyttet.

Takket være samarbeid mellom NAV og Arbeidstilsynet er meldeskjemaet blitt utformet slik at det
bes om en rekke opplysninger knyttet til skaden på skjemaet arbeidsgiver skal fylle ut. Kopi av disse
opplysningene videresendes fra NAV til Arbeidstilsynet som i dag fører statistikk over tilmeldte
yrkeskader fra landbasert virksomhet (eksl landanlegg knyttet til petroleumssektoren).
Arbeidstilsynet analyserer disse opplysningene bl.a. å finne forhold som kan forebygges og påvirkes
gjennom vårt tilsynsarbeid. Arbeidstilsynet er helt avhengig av at datafangsten blir like god, helst
bedre, i den nye ordningen enn det som har vært tilfellet fram til nå. Dette gjelder for yrkesskadene
og ennå mer for yrkessykdommene. Spesielt trengs oversikt over de yrkessykdommene som ikke er
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så alvorlige at de gir rett til menerstatning .  For menerstatningstilfellene eksisterer store mengder
opplysninger  i NAVs yrkessykdomskontor  allerede.

På bakgrunn av det ovenstående må lovgrunnlaget  for at  arbeidsgiver har plikt til å sende melding
om yrkeskader og yrkessykdommer  til NAV opprettholdes  gjennom en lovfestet meldeplikt i den
nye arbeidsskadeloven  i forhold til  det nye organet.

En omfattende meldeplikt medfører at mottaker av disse meldingene må ha et apparat for å ivareta
både de yrkesskade/yrkessykdomsmeldingene som ikke har med seg noe krav om kompensasjon
og likeså de meldingene som utløser rettigheter. Den nye ordningen må dermed få to oppgaver, 1)
behandling av meldinger med krav om kompensasjon og 2) datasamling for nasjonale oversikter.
Dette krever et sterkt kontor for statistikk i den nye ordningen. Det er viktig at alle interessenter
deltar i tilretteleggingen av opplegget for disse nasjonale oversiktene og at relevante opplysninger
fra dataene er tilgjenglig for alle interessenter, se nedenfor.

Et avgjørende prinsipp  når en  skal bygge opp et best mulig system for de som skal melde, er at
disse har bare ett sted å sende sin melding til. Ett eksempel er NAV, som selv med mange lokale
kontorer er ett system. Legger en inn flere ledd, som at de forskjellige forsikringsselskapene og SP
skal være adressater for meldingene og at disse deretter skal sende informasjon videre til en
samlende enhet, åpner en for at det blir vanskelig å sikre at alle data kommer med. Saken krever
blant annet at mottakerne opererer innenfor kompatible datasystem. Videre må alle mottakere ha
lovpålagt plikt til å sende data videre etter spesifikasjoner satt av det sentrale mottakersystem. Det
er mer ressurskrevende å operere et meldingssystem i flere ledd enn ett system hvor alle meldinger
kommer direkte.

For den skadede/syke arbeidstaker er det også langt lettere bare å skulle forholde seg til ett sted for
hele sin skade/sykdomssak. Dette vil senke "dørterskelen" for tilmelding, kanskje særlig for de som
har vært utsatt for eksponering/ulykke tilbake i tid hos virksomheter som senere er nedlagt (for
eksempel i yrkeskrefttilfeller). Arbeidstilsynet vil derfor sterkt anbefale at tilmeldingen skjer direkte
til det nye arbeidsskadekontoret. Dette vil lette datafangsten av tilmeldingene.

En avgjørende erfaring med datafangstsystemer (registre) er at de etater eller institusjoner som ut

fra sine oppgaver har interesse av at dataene blir samlet, analysert og brukt best mulig, må være
representert i styringen av registeret. Ut fra dette mener Arbeidstilsynet at etaten bør være
representert i det departementoppnevnte styret for det nye arbeidsskadekontoret. Alternativet kan
være at det opprettes en egen underadministrasjon for datafangsten og register i det nye
arbeidsskadekontoret hvor Arbeidstilsynet kan være representert.

Tillit til det nye systemet
Arbeidstilsynet  ser som  AID at brukerens  tillit til det nye systemet vil bli avgjørende for om
myndighetens intensjoner med det vil bli oppfylt eller ikke. Arbeidstilsynet tar derfor utgangspunkt
i den skadede/syke arbeidstakers  situasjon  og behov for å ha tillit, samtidig som vi mener at våre
forslag ikke på  noen måte  skulle gjøre det vanskelig for arbeidsgiver å ha tillit til systemet.

Psykologisk  sett vet en at fra den skadede/sykes synspunkt  vil det  være et innebygget
motsetningsforhold til den instans en retter krav  til. Vi  ser dette i saker som reises mot
forsikringsselskapene og ankene  innen NAV- systemet .  Om ordningen ,  som det foreslås i
høringsnotatet,  følger vanlige forvaltningsrettslige prinsipper, vil det bidra  til å fremme de fleste av
hensynene som er nevnt på høringsnotatets  s. 3. Arbeidstilsynet  anbefaler  derfor , for å skape
trygghet og  enkelhet for den enkelte  at myndigheten  til å treffe avgjørelser i  alle saker  legges til det
foreslåtte arbeidsskadekontoret.
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Forslaget kan gi noen merutgifter. Samtidig skal kontoret ut fra forslaget være selvfinansiert fra
forsikringsselskapene, og det forsikringsselskapene vil måtte betale mer for flere saksbehandlere i
arbeidsskadekontoret, vil veies opp mot at de selv slipper saksbehandling av sakene. Slik sentral
saksbehandling sikrer også mer enhetlighet i avgjørelsene ved at en samler kompetansen og at en
lettere kan gjøre sammenligninger og eventuelle korreksjoner i saksbehandlingen. Om "småsaker",
som det er foreslått i notatet, skal behandles i forsikringsselskapene, må en ha en sterk styring på
praksisen for å få den enhetlig, noe som synes svært problematisk sett fra vårt synspunkt. Bl.a. kan
en spørre om hva som skal betraktes som "små" eller "større" saker. Allerede her har en en kilde til
ulikhet. Enhetlighet og kompetansebygging som fører til rettferdige avgjørelser er et viktig mål i seg
selv ut fra målsettingen som er nevnt i 3.1 "rettstryggleik for skadelidne".

Arbeidstilsynet støtter AIDs forslag om at ankeinstansen skal være en avdeling i Trygderetten.
Trygderetten innehar allerede kompetanse innenfor området og med tilførsel av kompetent
personell i forhold til forventet og etter hvert i forhold til aktuell arbeidsmengde vil Trygderetten gi
en rettssikkerhetsgaranti som gir ordningen troverdighet hos arbeidstakerne.

Hvordan skal arbeidstakeren fremme sitt krav og få innsyn i sin egen sak
For at den nye ordningen skal ha tillit hos den skadede/syke arbeidstaker, må det stilles minst
mulig krav til ham/henne om å "følge med i sin egen sak". Ikke minst gjelder dette alvorlig skadede
eller syke arbeidstakere som i sin situasjon ofte har mer enn nok med å overvinne hverdagen.

Forslaget legger opp til et brukervennlig, effektiv og rettferdig system, men Arbeidstilsynet kan ikke
se i det foreliggende forslaget at det ovennevnte aspektet ved den nye ordningen er tatt opp bredt
nok. Det er spesielt viktig at saksbehandlingen ikke blir for lang. Vi anbefaler og antar at dette blir
ivaretatt i det videre arbeidet. I den forbindelse nevner vi eksempelvis at i dagens situasjon med
arbeidsgivers melding til NAV og NAVs mottak av regninger fra allmennleger, apotek osv. , så
koples rett til refusjon og refusjonsdekningen direkte, uten medvirking fra den skadede/syke. Det
bør vurderes hvordan en tilsvarende ordning, som sparer den syke/skadede for aktiv oppfølging av
sin egen sak, kan videreføres i den nye ordningen. Jo mer "arbeid" den nye ordningen legger på
den syke/skadede, jo høyere vil "dørterskelen" bli for at den syke/skadede orker å ta den nye
ordningen i bruk og melde inn sitt krav. Dagens underregistrering av yrkesskader og
yrkessykdommer vil fortsette. Vi håper forvaltningslovens plikt til utredning, hjelp og veiledning
brukes som tydelig rettesnor for å oppnå de hensyn vi nevner ovenfor.

Vi ser  som departementet som en klar forutsetning at all saksbehandling i alle ledd skal være fri for
utgifter for arbeidstakeren.

Man bør også klarlegge forhold som forhåndsutbetaling og lignende i de tilfellene hvor det er
uenighet om avgjørelsene. Dette er av stor viktighet spesielt for ansatte med livstruende
sykdommer eller skader som ikke har anledning til å vente i forhold til saksbehandlingen.

Forebygging av yrkesskader
AID fremhever i 3.1 "Forebygging av yrkesskader" at den nye ordningen bør lede til økt innsats
mot forebygging, mindre skader og sykdommer og lavere premie. Arbeidstilsynet tilslutter seg dette
og minner om den tidligere evalueringen av dagens yrkesskadeforsikring gjennomført av Det
Norske Veritas (rapport nr. 66270901 /96/1). Med utgangspunkt i påstanden om at det var
uforklarlige forskjeller, ut fra HMS standard, i premien mellom store og små virksomheter, fant en
at yrkesskadeforsikringen hadde et uutnyttet potensial for å fremme "det gode arbeidsmiljøet".
Veritas fant heller ikke  grunnlag  for å kunne konkludere med at forsikringen  i seg  selv hadde hatt
en skadeforebyggende effekt.
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Arbeidstilsynet mener en bør forsøke å få etablert sterkere forebyggende mekanismer i
lovgrunnlaget for den nye ordningen. Vi tror prinsippet med insentiver via forsikringspremien kan
ha god effekt - om det blir gitt rammebetingelser så det kan virke. Alle involverte bør være
interesserte i at kvaliteten på HMS-arbeidet bør ha betydning for størrelsen på forsikringspremien.
Slike rammebetingelser har ordningen ikke i dag.

Direktør for arbeidsskadekontoret
AID ber også om vurdering av om direktøren for det nye arbeidsskadekontoret skal tilsettes av
styret eller departementet. Styret skal som det fremgår føre tilsyn med enheten slik at den er
organisert i samsvar med lover og forskrifter, men ikke behandle eller overprøve enkeltsaker. Av
den grunn mener Arbeidstilsynet at tilsetting av leder bør foretas av departementetfor i størst mulig
grad å sikre tilliten til enheten.

Om yrkessykdommer spesielt
Høringsnotatet  omtaler  stort sett yrkesskadene. Arbeidstilsynet vil påpeke  at en  skal være
oppmerksom på at forholdene rundt yrkessykdommene  antagelig er mer  kompliserte enn ved
yrkesskader  og at en  må ta høyde for dette i  dimensjoneringen  av ordningen. Arbeidsskadekontoret
må, etter Arbeidstilsynets vurdering, bli en relativt  stor organisasjon  for å  klare sine  oppgaver -
særlig med krav om en "hurtig saksbehandling" for de tilfellene som skal ha kompensasjon. Vi
mener  det også ville være gunstig å fremheve både skader og sykdommer i omtalen av den nye
ordningen. For eksempel kunne tittelen være "Organisering av en fremtidig yrkesskade- og
yrkessykdomsordning". Selv det nåværende skjema for arbeidsgivers melding til NAV for
yrkesskader og yrkessykdommer fremhever i sin layout mye mer fokus på skader enn på sykdom.
Dette er uheldig. Vi vet at det er omkring 40 dødsulykker årlig i arbeidslivet. Samtidig er det
beregnet at flere hundrede dør årlig av arbeidsrelaterte sykdommer. De fleste av  disse  dør dog som
pensjonister, men får allikevel unødvendig forkortet  sine  liv på grunn av forhold som kunne vært
forebygget.

Det er riktig at vi ikke har noen fast revisjon  av hvilke sykdommer  som skal gi rettigheter som
yrkessykdom.  I praksis har dette ikke vært så viktig da vårt system er "åpent" slik at når en blir klar
over at nye eksponeringer i arbeidslivet gir sykdom,  så kan dette løpende inkluderes. Et eksempel er
SiC-eksponering under produksjonen av stoffet, som ble oppdaget å kunne gi lungekreft for noe år
siden .  Det var ingen vanskelighet  for NAV å ta  opp "lungekreft på grunn av SiC-eksponering" som
en ny yrkessykdom. Hva vi  ikke har gjort, er å revidere grunnlaget for å utelukke hele
eksponeringsfelt som sykdommer pga. ergonomiske og psykiske  forhold.  Arbeidstilsynet er enig
med AID  om at slik revisjonsarbeid naturlig kan legges  til det nye  arbeidsskadekontoret.

Yrkessykdommer versus arbeidsrelaterte sykdommer
Det er forslag om at begrepet "yrkesskader"  skal erstattes  med "arbeidsskader". Dersom dette
gjøres,  kan uttrykket "arbeid-" smitte over på yrkessykdommene også slik at disse blir kalt
"arbeidssykdommer".

Dette kan bringe forvirring i forhold til arbeidsrelaterte sykdommer (sykdommer som er forårsaket
av eller blir forverret av arbeidet) som Arbeidstilsynet registrerer direkte fra de behandlende leger
(jf. arbeidsmiljøloven § 5-3). Bare en fraksjon av de arbeidsrelaterte sykdommene er
yrkessykdommer med erstatningsrettigheter etter dagens system (som sagt ovenfor er all sykdom
pga. ergonomisk og psykisk eksponering unntatt). Arbeidstilsynet har i mange år, i forsøk på å
minske forvirringen blant arbeidstakere, arbeidsgivere og helsepersonell fremmet begrepet
arbeidsrelaterte sykdommer for de sykdommene som skal meldes oss, mens vi har reservert
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begrepet yrkessykdommer for de som har rettigheter i NAV og forsikring. Arbeidstilsynet går
derfor inn for at begrepet yrkessykdom blir beholdt selv om en innfører begrepet arbeidsskader.

Om ressurser
Etter Arbeidstilsynets vurdering vil legekompetansen i det nye systemet - i hvert fall for
yrkessykdomstilfellene - måtte dekkes av arbeidsmedisinere om kravet til høy kvalitet i
saksbehandlingen skal opprettholdes. Allerede nå går svært mange utredningstilfeller fra NAV til de
arbeidsmedisinske avdelingene. Disse er i dag svært belastet, og det er stillingskutt og stor
underdekning av utdannelsesstillinger for arbeidsmedisinere. Skal AID sikre seg arbeidsmedisinere
til arbeid i/for det nye arbeidsskadekontoret og Trygderettsavdelingen, vil det være avgjørende at
AID via HOD sikrer nye utdannelsesstillinger i arbeidsmedisin.

Likeledes vi Arbeidstilsynet påpeke at for yrkessykdommene er vurderingen av
eksponeringsforholdene avgjørende. En må derfor også tenke på yrkeshygieniske ekspertise,
kvaliteten og kvantiteten av denne som kan trenges i det nye arbeidsskadekontoret og
Trygderettens avdeling.

Avsluttende kommentarer
Siden ny ordning ikke skal medføre endringer i de etablerte rettighetene - hva da med
samhandlingen med NAV for å sikre at arbeidstakerne med godkjent yrkesskade/-sykdom sikres de
særfordelene de har krav på, jf dagens folketrygdlov § 13-2. Den nye yrkesskadeenheten må
samordne seg  med NAV på alle felter hvor skade eller sykdom som meldes til enheten kan få
betydning for ytelser ut over yrkesskadeytelser som vedtas av den nye  enheten  og v.v.. Dette bør
lov/forskriftsfestes

Etablering av en ny ordning vil kreve store resurser på informasjonssiden. For å få til en overgang
som glir lett og ikke medfører rettighetstap for enkeltpersoner, verken i form av dårligere
økonomisk kompensasjon eller lengre saksbehandlingstid, må det legges opp til gode
overgangsordninger og tas høyde for å utvikle kompetanse i tide for å få det nye yrkesskadeorganet
"opp og gå" når overgangsperioden er over.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Ingrid Finboe Svendsen
direktør Arne Feragen

(sign.) regiondirektør

(sign.)

Dette brevet ergodkjent elektronisk  i Arbeidstil ynet og har derfor ingen signatur.


