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Høyring  -  organisering av ei framtidig yrkesskadeordning

Vi viser til Deres brev av 24.05.07 og avtale om utsatt frist for vår  høringsuttalelse.

Innledning/hovedpunkter
Vi viser innledningsvis til vårt høringsbrev av 29.06.04 hvor vi redegjorde for våre synspunkter på
forslagene i NOU 2004:3. Her var et av hovedpoengene at vi så et sterkt behov for gjennomgang
og utvidelse av listen yrkessykdommer og for å godkjenne belastningslidelser som yrkesskade. Vi
beklager sterkt at departementet enda ikke har satt i gang det nødvendige revisjonsarbeidet for å
imøtekomme dette behovet.

Vi viser også til de innledende kommentar i samme brev om at vi er: "svært kritiske til å la
forsikringsselskapene sette større preg på forvaltning og utvikling av systemene for
yrkesskadeerstatning".  Vi beklager at departementet i sitt forslag delvis har lagt opp til en
forsikringsbasert ordning som  vi frykter ikke  gir tilstrekkelig offentlig kontroll med
yrkesskadeordningene.

Vi holder endelig frem at vi støtter Departementets motiv og støtter rasjonalisering av ordningene,
men vi mener at departementets forslag ikke i tilstrekkelig grad kan gi de ønskede resultater i
form av forenkling og klargjøring.

Kommentarer

Belastnin slidelser/ rkess kdommer
Unio mener at det er på høy tid å likestille belastningslidelser som yrkesskade og å utvide listen
over yrkessykdommer slik at omfatter sykdommer som faktisk påføres i yrkeslivet. Så lenge
Regjeringen ikke griper fatt i disse spørsmålene fortsetter etter vår oppfatning den kjønnsmessige
diskriminering som dagens regelverk representerer. En rekke typiske kvinnesykdommer og
belastningslidelser gir etter dagens regler ikke grunnlag for yrkesskadeerstatning.
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Unio understreker behovet for at departementet ser på denne siden av regelverket umiddelbart
og uavhengig av hvorledes man eventuelt organiserer en fremtidig yrkesskadeenhet.

En n arbeidsskadeenhet
Unios syn har hele tiden vært at vi trenger forenkling av systemet og at
yrkesskaderstatningsordningen skal være under offentlig kontroll.

Departementets forslag imøtekommer ikke i tilstrekkelig grad våre forventninger,  for det første
fordi vi ikke kan se at forslaget gir vesentlig forenkling.

Det legges opp til at skadelidte fortsatt må forholde seg til trygden (ifht sykepenger,
rehabiliteringspenger,  attføringspenger,  uføresaken og utgiftsdekning)  og forsikringsselskapet
(sKademelding,  dokumentinnhenting,  såkalte "småkrav"  og evt tilleggsdekninger).  I tillegg må
skadelidte forholde seg til den foreslåtte arbeidsskadeenheten.  I stedet å gå fra to til en instans
går man altså fra to til tre.

Vi ser  dog en rasjonaliseringsgevinst av å kunne forholde seg til et lovverk, men vi mener at for
den skadelidte,  som i praksis alltid vil måtte forholde seg til NAV,  vil det være en langt bedre og
mer praktisk forenkling å la forsikringsselskapene være bundet av NAVs  vedtak.

Vi er dessuten kritiske til at det legges opp til at skadelidte skal måtte forholde seg til
forsikringsselskapene når det gjelder "småkrav".  På skademeldingstidspunktet er det ikke alltid
avklart erstatningsnivå eller hvor varig uførheten blir. Det vil bli vanskelig å avklare når den
innledende fasen er over og om en sak skal meldes i den ene eller andre instans.  Som følge av
innføringen av midlertidig uførepensjon har også tiden fra skade til varig uførepensjon blitt svært
lang, noen ganger opp til 8 år. Det synes svært uhensiktsmessig å måtte vente på avklaring av
hvilken instans saken skal behandles i samt vedtak og utbetaling så lenge.

En og samme type arbeidsskade eller sykdom kan dessuten få svært ulik konsekvens for ulike
arbeidstakere avhengig av en rekke forhold.  Vi antar derfor det vil bli forholdsvis komplisert å
finne ut hvilke saker som skal behandles av forsikringsselskapet og hvilke saker som skal til
arbeidsskadeenheten.  Bare dette forhold vil bidra til unødig byråkrati.  Det er også fare for
dobbeltbehandling ved at en sak som først har vært behandlet av selskapet, senere viser seg å
høre hjemme i arbeidsskadeenheten.

Høringsforslaget åpner for at også forsikringsselskapene skal få anledning til å klage inn et
vedtak avgjort av arbeidsskadeenheten inn for nemnda.  Dette innebærer etter vårt syn at
skadelidte som har fått medhold i sin sak,  vil kunne risikere å måtte  "forsvare seg" mot
forsikringsselskapet i ettertid.  Den ubalanse i maktforholdet som er mellom en skadelidt og et
forsikringsselskap,  ikke minst ifht ressurser til å forsvare seg mot en klage,  tilsier at dette ikke er
et godt forslag.

Hvis det innføres en ny arbeidsskaddenhet mener Unio at ytelsene må ikke bli lavere, at
arbeidsskadeenheten bør være et eget forvaltningsorgan og at forsikringsselskapenes rolle bør
begrenses til å fastsette og kreve inn forsikringspremie og betale erstatning.  Selskapene bør som
nevnt ovenfor ikke behandle "småkrav". Arbeidsskadeenheten bør utrede og forberede saken,
ikke forsikringsselskapene.  Forvaltningsloven bør gjelde for arbeidsskadeenheten og
Trygderetten bør være klageinstans.

Forholdet til tariffavtalene
Vi understreker endelig at hvis det opprettes en ny arbeidsskadeenhet må man se særlig på
forholdet til tariffavtalene.
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Tariffavtalene i offentlig sektor i all hovedsak rett til erstatning dersom trygden har godkjent
skaden som yrkesskade og fastslått en uføregrad knyttet til yrkesskaden.

Unio mener at Departementets forslag ikke må gripe inn i tariffavtalte yrkesskaderettighetene.
Partene i arbeidslivet må dessuten fortsatt skal kunne forhandle frem bedre ordninger enn de
som følger av lovgivningen.

Vennlig hilsen
Unio

Ingjerd Hovdenakk Jon Olav Bjergene
Sekretariatsjef seniorrådgiver
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