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Høring - organisering av en framtidig yrkesskadeordning

Statens Pensjonskasse (SPK) viser til Arbeids -  og inkluderingsdepartementets

(AIDs)  brev av 24 .  mai d.å. vedrørende ovennevnte.

Høringsforslagets overordnede mål er at like tilfeller behandles likt. For å opp-

nå dette, foreslås det å slå sammen regelverket i dagens to yrkesskadeordninger

(folketrygden og yrkesskadeforsikringsloven) til en lov. I tillegg foreslås det at

sakene i hovedsak avgjøres av et uavhengig forvaltningsorgan.

Forslaget om å samle dagens yrkesskaderegelverk i ett nytt regelverk om

arbeidsskadeforsikring

SPK slutter seg til forslaget om å slå sammen dagens to regelverk til ett regel-

verk.

SPK er også enig i at all yrkesskadedekning skal dekkes i en lovhjemlet forsik-

ringsbasert ordning - lov om arbeidsskadeforsikring.

Forslaget om å etablere en egen oppgjørsenhet

SPK støtter  ikke  forslaget om å etablere et uavhengig forvaltningsorgan, og vi

viser til følgende forhold:

Hovedtyngden av dagens "forskjellsbehandling" vil forsvinne når dagens to re-

gelverk slås sammen til ett regelverk. Den omtalte forskjellsbehandling som

oppstår i dag, skyldes NAVs forståelse av folketrygdens regelverk om yrkesska-

de på den ene side og selskapenes forståelse av regelverket for yrkesskade i lov

om yrkesskadeforsikring på den andre siden.
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Etter det vi oppfatter, er selskapene relativt sett samkjørte om rettsoppfatning-

en etter lov om yrkesskadeerstatning. Slik vil situasjonen også være på andre

rettsområder som selskapene har ansvaret for å forvalte. For øvrig vil rettssik-

kerheten ivaretas av domstolene og fagnemnder etc. Vi er derfor positive til

AIDs forslag til å oppnevne en ankenemnd for yrkesskadesaker. Etter SPKs

oppfatning bør man imidlertid avvente erfaringene fra en ordning med ett re-

gelverk for yrkesskade før man går til det skritt å etablerer et nytt forvaltnings-

organ.

Etter forslaget skal selskapene avgjøre "småsaker". Dette betyr at selskapene

fortsatt må ha en administrasjon for å behandle erstatningskrav. Vi ser flere

problemer med en slik todelt løsning. For det første er det erfaringsmessig

vanskelig å avgjøre om en sak er lett eller vanskelig tidlig i saksbehandlingen.

Behovet for ressurser til saksbehandlingen vil også være redusert, som igjen vil

føre til at fagmiljøet/kompetansen svekkes. I den grad sakene overføres til for-

valtningsenheten, vil det også innebære en dobbeltbehandling som er et fordy-

rende element.

Den kompetansen SPK har opparbeidet i dag på saksbehandlingen av arbeids-

ulykke- og sykdommer, ønsker vi også å nyttiggjøre oss på annen måte. Vi har

blant annet behov for kompetansen i vårt HMS-arbeide. Dette er et område

som er i vekst, og SPK har økt fokus på arbeide med yrkesskadeforbyggende

tiltak, som også er tatt inn i SPKs strategi for 2008-10. Hensikten er å redusere

omfanget av arbeidsulykke- og sykdommer i statlig sektor. Et slikt arbeide må

foregå i dialog mellom SPK og arbeidsgiver. Arbeidet forutsetter inngående

kjennskap til sakene. Dersom saksbehandlingen overføres til et organ utenfor

SPK, er vi av den oppfatning at mulighet for å drive effektiv og målrettet yr-

kesskadeforebyggende tiltak blir vanskeliggjort.

I tillegg til at SPK administrerer lov om yrkesskadeerstatning, administrerer vi

ytelser ved yrkesskade etter Hovedtariffavtalen i staten § 24. Det blir således

fortsatt et todelt system dersom forvaltningen av Hovedtariffavtalen fortsatt

skal ligge i SPK. Vi antar at det må forets visse tilpasninger dersom et nytt for-

valtningsorgan skal administrere ordningen etter Hovedtariffavtalen. Vi kan

ikke se at denne problemstillingen er berørt i høringsnotatet.

Vi tillater oss å nevne at den foreslåtte ordningen vil innebære at det etter

någjeldende regelverk må betales merverdiavgift på de oppgjørstjenester som

forvaltningsorganet skal utføre for selskapene. Vi kan ikke se at dette er berørt i

høringsnotatet. Den nye organiseringen vil derfor være fordyrende for yrkes-

skadeordningen.
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En ordning der et nytt organ overtar oppgjør av yrkesskadesaker fra offentlig

og privat sektor, reiser spørsmål om brudd på prinsippet om at staten er selvas-

surandør. jf. økonomireglementet 520. Her heter det at staten skal være selvas-
surandør, med mindre noe annet er bestemt av Finansdepartementet. Vi viser

her til at en ordning der oppgjørsfunksjonen settes bort til en oppgjørsenhet, vil

innebære at staten må betale på lik linje med private forsikringsselskaper for det

arbeid som utføres. Etter det vi har oppfattet, vil ethvert avvik fra selvassuran-

seprinsippet innebære en reduksjon av lønnsomheten, og at Finansdepartemen-

tet har lagt til grunn en meget streng praksis når det gjelder samtykke i unntak

fra selvassuranseprinsippet.

SPK mener også at det er viktig å se helheten i de produktene som SPK admi-

nistrerer. Det er viktig at statens pensjons- og forsikringsprodukter samles ett

sted, og at statens mål om å være selvassurandører videreføres (gruppeliv og

pensjonsprodukter vil fortsatt være i SPK).

Som nevnt er vi positive til forslaget om å etablere en egen ankenemnd. Denne

kan ha en medisinsk ekspertise som kan benyttes for rådgivende uttalelser også

i "førsteinstans". Årsaken til at en medisinsk enhet er viktig, er fordi yrkesska-

dessakene i stor grad "henger på det medisinske".
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