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Departementet foreslår i sitt høringsnotat  -  Fra to til en yrkesskadeordning  - at de to ordningene
vi har i dag blir avløst av en forsikringsbasert ordning, og der en uavhengig  arbeidsskadeenhet
avgjør arbeidsskadesaker etter en ny arbeidsskadeforsikringslov.

KS ga en fyldig uttalelse til NOU 2004:3 den 04.06.2004. Departementets forslag til ny
organisering samsvarer godt med den innstilling KS har hatt til disse spørsmål, både det som
kommer til uttrykk i selve NOUen, og nevnte uttalelse til denne. For å nå de mål som
Departementet gjengir i pkt 3.1 i notatet ser KS det som riktig å følge opp forslaget om en egen
lov og at skadeoppgjørene avgjøres av en ny enhet for disse oppgavene. KS slutter seg fullt ut til
Departementets vurdering som ligger til grunn for forslaget.

KS er videre enig i at saksbehandlingen etter den nye ordningen bygger på prinsippene i
forvaltningsloven .  Slik KS ser det er det naturlig som et utgangspunkt at erstatningskravet
mottas av arbeidsskadeenheten,  men at saksforberedelsen ellers i stor grad bør kunne  skje hos
forsikringsselskapene.

Med hensyn til organiseringen bør arbeidsskadeenheten bli et uavhengig forvaltningsorgan med
et styre som sikrer hensiktsmessig representasjon fra partene i arbeidslivet . Leder av enheten bør
kunne utvelges av styret.

KS mener at en uavhengig klagenemnd best ivaretar alle relevante interesser  i forhold til
rettssikkerhet for skadelidte og at ordningen får legitimitet hos brukerne og organisasjonene.

KS viser for øvrig til  sin uttalelse  til NOU 2004: 3.
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