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HØRING - ORGANISERING AV EN FREMTIDIG
YRKESSKADEORDNING

Det vises til departementets brev av 24. mai 2007.

1. Departementet gir i høringsnotatet høringsinstansene mulighet til å ta opp
også andre temaer knyttet til nye yrkesskadeordninger enn de som er nevnt i
høringsnotatet.  Norges Rederiforbund vil i den sammenheng minne om vår
høringsuttalelse av 13. august  2004 til NOU 2004: 3 Arbeidsskadeforsikring. For
ordens skyld vedlegges kopi av denne,  der forbundet har reist spørsmål vedrørende
utforming av regler om omfang og virkeområde, og samtidig har påpekt problemer
og uklarheter knyttet til gjeldende regelverk.

2. Vi er enig med departementet i at det er uheldig med to ordninger, og antar at
det er fornuftig at folketrygdlovens regler om yrkesskade og yrkesskade-
forsikringsloven avvikles og erstattes med en ny lov om arbeidsskadeforsikring.

Departementet sier ikke eksplisitt noe om hvilket departement som vil få ansvaret
for det nye regelverket, men det forutsettes at dette vil bli Arbeids- og
inkluderingsdepartementet. Det har i mange år skapt problemer for våre næringer;
utenrikssjøfart og offshore entreprenørfartøy, at ansvaret for yrkesskadereglene har
vært delt mellom Sosialdepartementet (AID) og Justisdepartementet. Det vil derfor
være nyttig at ansvaret  nå samles i  en etat, noe vi forutsetter vil være en konse-
kvens av departementets forslag.

Rederiforbundet støtter departementet i at en forsikringsbasert ordning vil være
bedre enn at ordningen er knyttet til folketrygden. Fra forbundets ståsted er det helt
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sentralt at man får en ordning, og ikke to. Departementet ser i denne sammenheng
behov for å innføre både en arbeidsskadeenhet og et klageorgan, og ønsker
dessuten å knytte ordningen til forvaltningslovens prinsipper, fremfor en mer
privatrettslig ordning der tvister løses av domstolene. Som alternativ til å opprette
et eget klageorgan, foreslås det at klagebehandlingen legges til Trygderetten. Disse
forslagene er Rederiforbundet mer skeptiske til.

Høringsnotatet forutsetter at forsikringsselskapene ikke skal avgjøre yrkesskade-
saker med unntak av mindre saker, slik at selskapenes rolle primært skal være å
fastsette og kreve inn premie, og betale ut erstatning. Departementet mener
imidlertid at det må vurderes om forsikringsselskapene skal forberede sakene og
innhente relevante opplysninger for arbeidsskadeenheten.

De valg som skal treffes her må være avhengig av de målsetninger og hensyn som
er nevnt i høringsnotat under pkt. 3.1. Disse tilsier at det er behov for mer
firkantede regler enn dagens regelverk, slik at saksbehandlingen ikke blir for
komplisert, og slik at det ikke tar for lang tid å komme frem til en avgjørelse.
Særlig i saker som gjelder yrkessykdommer, men også i yrkesskadesaker opplever
mange, både på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden, at det tar for lang tid å få
fastsatt uførhetsgrad og derved krav på ytelser.

Etter Rederiforbundets oppfatning bør man gå inn for å opprettholde en ordning der
det er forsikringsselskapene som gjennomfører saksbehandlingen i første instans.
Forsikringsselskapene har allerede et opplegg for dette, mens en ny sentral enhet
uten saksbehandlererfaring, kan medvirke til lengre saksbehandlingstid og at særlig
de mindre og enklere sakene, som antagelig er de fleste, blir forsinket. Men også
for de større sakene burde forsikringsselskapenes erfaring og opplegg kunne
utnyttes. Som påpekt i departementets høringsnotat, dreier det seg om et saks-
område med mer tilknytning til erstatning/forsikring enn til trygd. Det skulle da
ikke være nødvendig å legge til grunn forvaltningslovens regler og ordninger.

Rederiforbundet er videre bekymret for at forslaget om at de enkle sakene skal
behandles av forsikringsselskapene mens andre saker skal behandles av den nye
enheten fordi det vil være vanskelig å oppstille klare grenser mellom hvilke saker
som fortsatt skal kunne behandles av selskapene og hvilke skader som skal
behandles av oppgjørskontoret. Noe av hensikten med den nye enheten vil, etter
vår mening, dessuten falle bort, all den tid selskapene likevel må sitte med et kvali-
fisert apparat for å håndtere "grensesakene".

Forbundet er usikre på hvilken effekt forslaget vil kunne få på premieutviklingen.
Forsikringsselskapene skal ta risiko og innkreve premie på forsikringen, men mister
kontroll over avsetningspolicy og skadeoppgjør. Dette kan medføre i en periode
stor usikkerhet mht. korrekt premienivå, og det kan da være nærliggende å tro at vi
kan forvente en premieøkning.
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Høringsnotatet har gjentatte referanser til den danske ordningen. Et moment i
denne sammenheng er, så vidt vi er kjent med, at den danske arbeidsskade-
forsikringen en  yrkesulykkesforsikring,  mens yrkessykdom behandles i trygden.
Den danske ordningen har heller ikke så mange erstatningsposter som den norske.

Departementet nevner ikke spørsmålet om nedsettelse av avgifter til folketrygden
hvis yrkesskadeordningen løftes helt ut av folketrygden. Selv om det ikke sies
direkte i høringsnotatet, er det rimelig klart at departementet forutsetter at alle
utgifter knyttet til forsikringen skal dekkes av arbeidsgiver. Vi forutsetter derfor at
avgifter til folketrygden - i alle fall arbeidsgiveravgiften - vil bli satt ned parallelt
med innføringen av et ny ordning som skal finansieres ved forsikring.

Når det gjelder finansiering av de foreslåtte organene; arbeidsskadeenheten og
klagenemnda, gir også høringsnotatet inntrykk av at disse skal finansieres av
arbeidsgiver gjennom de premier som disse vil bli avkrevet for å dekke utgifter
knyttet til den nye ordningen. Det etterlyses en bredere vurdering av disse
spørsmål enn den som er gitt i høringsnotatet. Forbundet er som nevnt skeptisk til
opprettelse av ordningene, og antar det kan være mer hensiktmessig å overlate
arbeidsskadeerstatningsområdet og endelig beslutningsmyndighet til forsikrings-
selskapene.

Dersom departementet fastholder at avgjørelsene skal kunne påklages er det, etter
vårt synspunkt, fordelaktig om klagebehandlingen legges til Trygderetten som en
etablert instans.

Med hilsen
NORGE RØE FORBUND

ørgen Vat

Vedlegg


