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Høringsuttalelse  -  ny yrkesskadeordning

Det vises til høringsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet samt tilhørende høringsnotat. De
selvstendige kommunale pensjonskasser vil i det følgende komme med visse kommentarer til forslagene i
sistnevnte.

1. Ny arbeidsskadeordning

Etter De selvstendige kommunale pensjonskassers oppfatning er det positivt at Arbeids- og
inkluderingsdepartementet tar sikte på en overgang fra to noe ulike yrkesskadeordninger til en felles
arbeidsskadeordning med et felles årsakskrav. Dette vil ventelig gi en forenklet rettssituasjon med en økt
rettsforståelse og aksept. Dagens system med to ordninger, med noe varierende materielle krav og ulike
prosessuelle regler, har i visse tilfeller gitt ulike utslag. Særlig for ikke jurister kan rettssituasjonen fremstå
som mindre forståelig'.

I NOU 2004:3 - Arbeidsskadeforsikring - konkluderte utvalgets flertall med at prinsippet i yrkesskade-
forsikringsloven § 11 burde videreføres. Vi deler denne oppfatningen og støtter videre departementets
uttalte intensjon om utarbeidelse av klare årsaks- og bevisregler.

De selvstendige kommunale pensjonskasser er, i samsvar med departementets høringsnotat, av den
oppfatningen at det er riktig å videreføre dagens erstatningsnivå uendret. Herunder må kompensasjonen ved
yrkesskaderelatert uførhet videreføres jf. folketrygdloven § 12-18.

2. Ny arbeidsskadeenhet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger i høringsnotatet opp til at saker, av et visst omfang, etter den
nye loven skal behandles av en nyopprettet arbeidsskadeenhet. De selvstendige kommunale pensjonskasser
slutter seg til dette. En ny ordning bør være fristilt fra både forsikringsselskapene og NA V2. Småkrav bør
kunne behandles av forsikringsselskapene direkte, men med mulighet for den skadede til å bringe saken inn
for arbeidsskadeenheten ved tvist. Forsikringsselskapene bør være rette adressat for krav om erstatning
etter arbeidsskade.

Arbeidsskadeenheten må være uavhengig og kompetent, og den må også fremstå slik utad. Det er i denne
sammenhengen av vesentlig betydning at enheten er unntatt fra instruksjon i forhold til behandlingen av
enkeltsaker. Dette er en forutsetning for tillit og legitimitet.

Enhetens styre bør være sammensatt med representanter for det offentlige, arbeidstagere og forsikrings-
selskapene. Styret må ikke ha befatning med enkeltsaker. Etter De selvstendige kommunale
pensjonskassers oppfatning bør det tilhøre styrets kompetanse å tilsette enhetens ledelse.

3. Klageorgan og klagebehandling

Etter De selvstendige kommunale pensjonskassers oppfatning er det gode grunner som taler for å utforme
et nytt og fristilt klageorgan etter den danske modellen, hvoretter klager behandles av Ankestyrelsen.

1 Det vises eksempelvis til dommer fra Høyesterett inntatt i henholdsvis Rt. 2000 side 1614 fig. og i Rt.
2005 side 495 fig.
2 Arbeids- og velferdsforvaltningen
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I Ankestyrelsen er det fire spesialiserte kontorer som utelukkende arbeider med klager over Arbeidsskade-
styrelsens avgjørelser i forhold til arbeidsskader. Denne spesialiseringen innebærer et meget høyt
kunnskapsnivå hos de ansatte. Ut fra kompleksiteten i yrkesskadesakene fremstår området som mindre godt
egnet for generalister3.

Ved klagebehandlingen i Ankestyrelsen står en konsulent med juridisk embedseksamen for den
forberedende saksbehandlingen. Ut fra sakens dokumenter utarbeides et ekstrakt. Dette sendes til de
uttrukne legmedlemmene som skal ta del i saken. Vedlagt vil det normalt følge en medisinsk vurdering.
Denne utarbeides av relevant spesialist. Arbeidsskadekontorene har medisinere med spesialisering innen
omtrent 15 ulike fagområder tilgjengelige. Legene holder ikke hus i Ankestyrelsen, men har normalt sitt
hovedvirke ved en fagavdeling i et sykehus.

Ankestyrelsen behandler formelt klagesakene i møte. Ved disse møtene deltar en eller to ankechefer4 fra
Ankestyrelsen, eventuelt en konsulent med fullmakt. Videre tar to legmenn del i avgjørelsen. Medisinsk
kyndig er til stede under møtet som rådgiver med uttalerett, men denne er ikke med på å fatte avgjørelsen.
Møtet avholdes uten at sakens parter normalt er til stede.

Selve avgjørelsene kan være til gunst eller ugunst for borgeren, som prosessuelt ikke behøver å være den
ankende part. Avgjørelsene fra Arbeidsskadestyrelsen kan eksempelvis angripes av et forsikringsselskap.
Ved den etterfølgende behandlingen i Ankestyrelsen kan saken få et utfall som er mindre gunstig for
enkeltindividet sammenlignet med Arbeidsskadestyrelsens opprinnelige avgjørelse5.

Ankechefenes deltagelse i nevnte møter innebærer at disse involveres i svært mange saker. Dette anses som
en sentral årsak til at Ankestyrelsen er meget gode på praksiskoordinering. Utad  fremstår praksis som
ensartet og omgjøringsandelen er jevnt fordelt mellom kontorene.

Klagebehandlingen i Ankestyrelsen er preget av rettssikkerhet, herunder rettsriktighet. Institusjonen nyter
stor tillit, også blant dens brukere6. Det er få saker Ankestyrelsen, som part, taper for landsrettene7 og
Højesteret.

De selvstendige kommunale pensjonskasser støtter et forslag om opprettelse av et  helt nytt klageorgan.
Dette bør etter vår oppfatning primært være basert på den danske modellen. Vi mener klageorganet ikke
organisatorisk eller administrativt bør tillegges Trygderetten eller andre allerede eksisterende institusjoner8.
Vi slutter oss således til flertallsinnstillingen i yrkesskadeutvalget9.

Det er sentralt at et nyetablert organ får ansatte med høy og relevant kompetanse. Vi tilrår at det benyttes
ansettelser på åremål, eventuelt med mulighet for forlengelse, for den gruppen av ansatte som skal fatte
avgjørelsene. Dette vil gi en viss jobbrotasjon, noe vi opplever som gunstig. Videre antas dette å kunne
fremme kvalitet og effektivitet.

De selvstendige kommunale pensjonskasser tilrår at Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurderer å
innføre et gebyr på klager. Personer eller forsikringsselskaper som bringer en avgjørelse fra
arbeidsskadeenheten inn for klageorganet bør bli møtt et krav om gebyr for at klagen skal
realitetsbehandles. Dette gebyret må gjerne være differensiert, slik at det relativt beskjedent for borgeren og
noe mer betydelig for forsikrings-selskapet10. Gebyret bør bli refundert for det tilfellet at klagen fører frem.
Dette vil kunne hindre at visse materielt uberettigede klager fremsettes. Gebyret vil også kunne
representere en viss inntektskilde for klageorganet.

3 Dette gjelder i forhold til juridiske og medisinske problemstillinger
4 Ankechefen er leder for det enkelte fagkontor; det er fire ankechefer på arbeidsskadeområdet
5 Dvs. omgjøring til ugunst
6 Se eksempelvis brukerundersøkelser på www.ast.dk
7 Landsrett svarer til lagmannsrett
s Jf. blant annet NOU 2007:4 sidene 46, 54 og 55.
9 NOU 2004:3
10 For eksempel kroner 1000 for individet og kroner 10 000 for forsikringsselskapet



f

4. Saksbehandlingsprinsipper

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at saksbehandlingsreglene for den nye yrkesskade-
ordningen skal baseres på prinsippene i forvaltningslovene. Dette gis tilslutning av Pensjonskasse-
foreningene.

Ideelt bør det nye regelverket gis en materiell utforming egnet til å redusere det reelle behovet for juridisk
assistanse.  Det samme gjelder for regler av mer prosessuell karakter.  Ved innføring av nye prinsipper for
oppgjør samt et nytt klageorgan,  vil presumptivt tilliten til yrkesskadeordningen øke noe. Dette vil igjen
kunne lede til mindre bruk av prosessfullmektiger. Ut fra  samtidsbetraktninger, der det registreres en jevnt
økende tendens til anvendelse av prosessfullmektiger,  bør man ved utarbeidelse av nye regelsett integrere
reguleringer av dennes rolle, herunder saksomkostningsspørsmålet.  Det er ikke åpenbart at fri rettshjelp på
dette området vil lede til rettsriktigere resultater.  I en situasjon hvor man ikke løper risiko ved anke, som
for Trygderetten etter dagens ordning, vil regler om fri rettshjelp kunne være prosessfremmende som sådan.
Dette er uheldig.

Vi anser det videre som positivt at det legges opp til at et nytt klageorgan skal kunne prøve samtlige sider
av saken. I denne sammenhengen bemerkes det at klageorganet videre bør kunne omgjøre til ugunst for den
private part der den opprinnelige avgjørelsen innholdsmessig er ukorrekt. Materielt korrekte avgjørelser må
være et overordnet mål.

5. Uføreytelser ved yrkesskade

De selvstendige kommunale pensjonskasser vil påpeke at folketrygdloven materielt setter yrkesskadede i en
noe gunstigere posisjon enn befolkningen for øvrig. Dette gjør seg eksempelvis gjeldende i forhold til
kravet til nedsatt inntektsevne ved krav om uførepensjon.

Etter folketrygdloven § 12-18 første ledd litra d kan uføreytelser tilstås ved uføregrader ned mot 30 prosent
der yrkesskade eller yrkessykdom har forårsaket tapet av inntektsevne. Til sammenligning forutsetter
samme lov § 12-7 første ledd en halvert inntektsevne for at uførestønad eller uførepensjon skal kunne
tilstås.

Det er De selvstendige kommunale pensjonskassers syn at dagens gunstige ordning ved yrkesskade i
forhold til uføreytelser må videreføres i lovgivningen. Det vurderes som urimelig om denne gruppen ikke
skal møtes med et moderert krav til nedsatt inntektsevne i årsakssammenheng med yrkesskaden. Denne
situasjonen vil ikke fullverdig bli kompensert ved at lovgiver eventuelt følger opp flertallsinnstillingen i
NOU 2007:4 - Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre - hvor det foreslås at kravet for tilståelse av
uføreytelser generelt reduseres til tap av inntektsevne på 33,3 prosent12. Utvalgets mindretall var innstilt på
å videreføre dagens krav om en halvert inntektsevne for tilståelse av uføreytelse.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i høringsbrevet eksplisitt uttalt at den nye arbeidsskade-
forsikringsloven skal videreføre dagens erstatningsnivå. Vi ber om at denne videreføringen også kommer til
anvendelse i forhold til uførepensjonstilfellene. Ved en eventuell overgang til en forsikringsbasert modell
bør det ved erstatningsutmålingen klart fremgå hvilken kompensasjon som ytes for fremtidig tapt
inntektsevne. Slike elser må bli å samordne med en eventuell tilstått tjenestepensjon for å unngå
overkompensasjon1
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Christer Drevsj
Advokat

1 Dog skal ikke M. direkte komme til anvendelse
11
1

12 Sidene 198 og 199
13 Se for øvrig foretakspensjonsloven § 6-4


