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HØRING - ORGANISERING AV EN FREMTIDIG YRKESSKADEORDNING

Norges Lastebileier-Forbund står ikke på høringslisten i saken, men har blitt kjent med den,
og ønsker å gi våre kommentarer. Norges Lastebileier-Forbund er en landsdekkende
næringsorganisasjon og arbeidsgiverforening og vi har ca 4000 medlemsbedrifter med til
sammen i overkant av 10 000 ansatte.

Vi støtter ubetinget en overgang til et 1-sporet system hvor yrkesskader etter folketrygden og
lov om yrkesskadeforsikring samles i en ny lov. Dagens 2-deling med erstatning ved
yrkesskader dels i folketrygden og dels i yrkesskadeforsikringsloven virker uoversiktlig og
lite rasjonell.

Vi er imidlertid svært skeptisk til forslaget om å etablere et nytt sentralt oppgjørskontor. Vi er
bekymret for at dette vil resultere i høyere oppgjørskostnader og dermed høyere
forsikringspremier for våre medlemsbedrifter. Dette begrunner vi med at driften av
oppgjørskontoret etter forslaget bl.a. skal finansieres gjennom forsikringspremien som
arbeidsgiveren betaler. Samtidig skal forsikringsselskapene fortsatt behandle mindre
yrkesskadesaker og de må nødvendigvis sitte med kompetanse på området for å kunne selge
forsikringsproduktet og for å kunne gi veiledning til forsikringstakerne. Dessuten vil det ofte
kunne være tilleggsforsikringer i forhold til den nye lovens lovmessig dekning, som allikevel
innebærer at også forsikringsselskapet må vurdere ansvarsgrunnlag og foreta
erstatningsutmåling. Dette vil etter vår vurdering være urasjonelt og kostnadsdrivende.
Norges Lastebileier-Forbund mener derfor at forsikringsselskapene fortsatt bør vurdere
ansvarsgrunnlag, fastsette invaliditetsgrad og foreta erstatningsutmålingen.
Forsikringstakemes rettsikkerhetsgaranti ivaretas av en uavhengig klagenemd. Om det for
eksempel kan/bør være Trygderetten, har vi ikke spesielle synspunkter på.
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