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Høring - organisering av en fremtidig yrkesskadeordning

Det vises til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 24. mai 2007 vedlagt
høringsnotat vedr. ovennevnte.

I dag er det to regelverk som til sammen er ment å sikre skadelidte full økonomisk
kompensasjon ved yrkesskader og yrkessykdommer:

• Folketrygdloven, som er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementets
ansvarsområde, gir i tillegg til de ordinære trygdeytelsene en rekke
yrkesskadefordeler. I tillegg kan det gis en særskilt menerstatning.

• Yrkesskadeforsikringsloven, som er underlagt justisdepartementet, pålegger
arbeidsgiverne å tegne en forsikring for yrkesskade til fordel for sine ansatte.

Regjeringen vedtok 19. oktober 2006 å arbeide videre med forslag om å slå sammen
folketrygdens regler om yrkesskade og yrkesskadeforsikringsloven. Arbeids- og
inkluderingsdepartementet mener at en forenkling av regelverket er nødvendig, og
foreslår i høringsnotatet at:

• Reglene i folketrygden om yrkesskade og lov om yrkesskadeforsikring blir
opphevet.

• Det blir innført en ny lov om yrkesskadeforsikring.
• Erstatningsnivåene blir om lag på samme nivå som i dag.
• Det blir opprettet en frittstående og uavhengig arbeidsskadeenhet som skal

avgjøre krav om erstatning ved arbeidsskade.
• En klageinstans skal kunne overprøve alle sider av saken.
• Saksbehandlingsreglene skal bygge på prinsippene i forvaltningsloven.
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I høringsnotatet skisseres to alternative modeller for organisering av et klageorgan for
den framtidige yrkesskadeordningen. Det ene alternativet er å opprette en egen
uavhengig klagenemnd, som flertallet i yrkesskadeutvalget foreslo. Det andre
alternativet er å legge klagebehandlingen til Trygderetten.

Finansdepartementet finner det ikke naturlig at Trygderetten, som har som
hovedoppgave å sikre rettssikkerheten til medlemmene i folketrygden på vegne av det
offentlige, også skal være klageorgan i en framtidig yrkesskadeordning. Det vises i den
forbindelse til at folketrygden i utgangspunktet er universell, i den forstand at
stønadsordningene omfatter hele befolkningen med like vilkår for alle. Folketrygden
sikrer normalt ytelser ut fra hvilke behov den enkelte har, og ikke ut fra hvilken årsak
som ligger bak behovet. Ved å legge klageinstansen etter lov om
arbeidsskadeforsikring til en selvstendig nemnd, vil Trygderetten bli fritatt for arbeid
med denne type bestemmelser, og vil bedre kunne rendyrke sin posisjon som
rettssikkerhetsgarantist for de brede og omfattende fellesordningene i folketrygden.
Videre viser Finansdepartementet til at yrkesskadesakene kun utgjør et lite mindretall
av antall behandlede saker i Trygderetten, og at disse sakene blir behandlet i ulike
avdelinger i Trygderetten. En selvstendig nemnd vil bare avgjøre klagesaker etter den
nye arbeidsskadeforsikringsloven, noe som vil avspeile seg i form av høyere faglig
kvalitet i arbeidet med klagesaker av en type.

Finansdepartementet mener på denne bakgrunn at det er prinsipielt riktig at man ved
omlegging til ny arbeidsskadelovgivning oppretter et nytt selvstendig klageorgan,

uavhengig av de klageorganer som finnes i dag.

Finansdepartementet har ikke øvrige merknader til høringsnotatet.
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