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Høring - Fra to til en yrkesskadeordning

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til deres brev av 24. mai d.å. om ovennevnte sak. Som det sentrale organ
for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk har Statistisk sentralbyrå en del kommentarer knyttet til
statistikk fra yrkesskadeordningen.

I dag meldes yrkesskader (yrkesulykker og yrkessykdommer) som har hjemmel i lov om folketrygd både
til NAV og den aktuelle tilsynsmyndigheten. Direktoratet for arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet
publiserer statistikk for sine ansvarsområder. NAV, Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet publiserer
ingen statistikk over yrkesskader. Finansnæringens hovedorganisasjon publiserer statistikk basert på data
fra de største forsikringsselskapene som tilbyr yrkesskadeforsikring. Disse dekker over 95 % av det
norske markedet for slik forsikring.

Departementet foreslår i sitt høringsbrev at de to ordningene som gir økonomisk kompensasjon ved
yrkesskade slås sammen til en ordning og at den nye arbeidsskadeenheten blir organisert som et
uavhengig forvaltningsorgan, opprettet med hjemmel i en ny lov om arbeidsskadeforsikring. SSB
mener at en slik organisering også gir det beste grunnlag for en god offisiell statistikk over arbeidsskader,
forutsatt at loven ikke legger hindringer i veien for utarbeiding av statistikken.

EU har nå under godkjenning en parlamentsforordning om folkehelse og helse og sikkerhet på arbeids-
plassen. Forordningen har passert Ministerrådet og EU-kommisjonen og er ventet vedtatt av Europa-
parlamentet i 2009. I forordningen forventes det at følgende minimumsinformasjon om yrkesulykker og
yrkessykdommer registreres:

Yrkesulykker:
• informasjon om skaden og den skadde personen
• informasjon om arbeidsplassen
• informasjon om arbeidsmiljøet
• informasjon om ulykken inkludert følgen av begivenheter som førte til ulykken og

omstendigheter rundt ulykken

Yrkessykdommer:
• informasjon om den syke personen og sykdommen (ev helserelatert problem)
• informasjon om arbeidsplassen
• informasjon om årsaksfaktorer
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Direktoratet for arbeidstilsynet rapporterer i dag data om yrkesulykker for sitt ansvarsområde til Eurostat.
Dataene tilfredstiller ikke helt ut kravene stilt i forordningen. Norge rapporterer i dag ingen data om
yrkessykdommer.

Statistikkloven gir SSB hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid. Vi har derfor et spesielt
ansvar for at kravene stilt i forordningene følges opp. Hvis forslaget om ny ordning av yrkesskade-
systemet blir vedtatt, vil SSB derfor anmode om å bli holdt orientert, slik at data i henhold til kravene stilt
i EU-forordningene kan bli rapportert. Den nye loven om arbeidsskadeforsikring må heller ikke hindre
utarbeiding av offisiell statistikk i henhold til disse kravene.

Med vennlig hilsen

s ein sen


