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HØRING AV NOU 2004:3 ARBEIDSSKADEFORSIKRING

Det vises til Sosialdepartementets (SD) høringsbrev av 25. februar 2004, vedlagt NOU 2004:3
Arbeidsskadeforsikring. I brev fra SD av 7. juli 2004 er Handels- og Servicenæringens
Hovedorganisasjon (HSH) gitt forlenget høringsfrist til 15. august 2004.

Innledning

I dag gis det økonomisk kompensasjon ved yrkesskade etter to ordninger; folketrygden gii- en
rekke yrkesskadefordeler og i tillegg gis det erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Et
hovedspørsmål i NOU 2004:3 er om disse to ordninger bør samles til en felles ordning.

I NOU 2004:3 foreslås det at de to någjeldende yrkesskadeordninger slås sammen til en
arbeidsskadeordning. Hensikten er forenkling og effektivisering, ved å unngå dagens
dobbeltbehandling av yrkesskader både i trygdesystemet og i forsikringsnæringen. Det
fremkommer i NOU 2004:3 at utvalgets forslag tar sikte på en kostnadsnøytral omlegging for de
involverte parter.

HSH vil i det følgende kun kommentere enkelte deler av høringen.

Kapittel 8 Hovedspørsmålet - en eller flere ordninger

HSH støtter flertallet forslag om å slå sammen de to yrkesskadeordningene til en ny lov om
arbeidsskadeforsikring. En slik sammenslåing må antas å innebære en forenkling, samtidig som
ett system vil være ressursbesparende.

Kapittel 9 Geografisk virkeområde og arbeidsgiverbegrepet

HSH støtter utvalget i at definisjonen av arbeidsgiverbegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 2a
videreføres i ny lov om arbeidsskadeforsikring.

HSH vil imidlertid presisere at arbeidsgiverbegrepet benyttes i en hel rekke forskjellige lover, og
at det rettslige innhold i begrepet vil variere. Innholdet i begrepet må således tolkes i forhold til
de enkelte relevante bestemmelser.
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Kapittel  11 Vilkår for  rett til erstatning

HSH støtter utvalget i at gjeldende rett om de bedriftsmessige vilkår (tid, sted og aktivitet)
videreføres i den nye loven om arbeidsskadeforsikring.

Hva gjelder definisjon av begrepet arbeidssykdom støtter imidlertid HSH mindretallet i at
folketrygdlovens regler ved yrkessykdommer videreføres i den nye loven. Det vises i denne
sammenheng til det som er anført av mindretallet om dette.

HSH støtter utvalget i at det innføres en bestemmelse om tap av rettigheter ved svik (skadelidtes
medvirkning) i den nye loven om arbeidsskadeforsikring, slik det er i dagens lov om
yrkesskadeforsikring. I tilfelle der skadelidte selv har bidratt til skaden, vil det være rimelig at
retten til erstatning avkortes eller bortfaller helt. I tillegg vil det kunne virke støtende og mot den
alminnelige rettferdsfølelse å gi erstatning der skadelidte selv har medvirket til skaden. En slik
regel vil også kunne antas å være skadeforebyggende samt å medvirke til færre arbeidsulykker.

Kapittel 14 Organisering  og administrasjon

HSH støtter flertallet som går inn for at forsikringsselskapene skal behandle krav om erstatning
etter den nye loven om arbeidsskadeforsikring. Det antas at dette vil legge til rette for raske og
effektive oppgjør, samt bidra til å sikre rettssikkerheten og tillit til ordningen.

Utvalget er enig om at det må være en offentlig klageinstans for saker etter den nye loven. HSH
støtter flertallet i at det bør opprettes en arbeidsskadeforsikringsnemnd som skal behandle
klagesaker etter den nye loven om arbeidsskadeforsikring. En slik nemnd vil være ett nytt
selvstendig klageorgan, uavhengig av de eksisterende klageorgan. Muligheten til å etablere en
fast, entydig og konsekvent praksis på arbeidsskadeområdet vil antas å være større ved etablering
av ett slikt nytt organ.

Kapittel 15 Saksbehandling

HSH støtter utvalget i at arbeidsgiver skal ha plikt til å informere arbeidstakere om
forsikringsordningen, og at arbeidsgiver skal ha plikt til å melde arbeidsskader og
arbeidssykdommer til forsikringsselskapet.

Kapittel 16  Finansiering

HSH støtter flertallet i utvalget som foreslår at det ved ulykkesskader innføres en obligatorisk
egenandelsordning for arbeidsgiverne. En slik egenandel foreslås til 5% av grunnbeløpet i
folketrygden. En slik egenandelsordning vil være fornuftig dersom den bidrar til å senke
premienivået i arbeidsskadeforsikringen. I tillegg må en slik egenandel antas å gi et insentiv for
forebygging av ulykker.

Videre støtter HSH mindretallets forslag om at dagens refusjonsordning oppheves i sin helhet.
Hensikten med refusjonsordningen er å kanalisere trygdeutgiftene tilbake til skadevoldende
virksomhet som en produksjonskostnad og dessuten gi økonomisk insentiv til forebygging. Dette
skal skje ved at folketrygden skal få tilbakeført et årlig beløp som svarer til visse beregnede
trygdeytelser.
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Ved en overføring av yrkesskadefordelene i folketrygden til en ny arbeidsskadeforsikring, vil
den nye arbeidsskadeforsikringen innebære større erstatninger enn dagens lov om
yrkesskadeforsikring .  Dette vil medføre lavere trygdeytelser enn etter gjeldende regler.
Refusjonsordningen som ble innført i 1991 tar kun sikte på å finansiere folketrygdens
vesentligste utgifter ved yrkesskade gjennom yrkesskadeforsikringen .  Det vil dermed ikke være
noe behov for en refusjonsordning. I tillegg må det hensynas at arbeidsgiveravgiften ble øket
med 0,2 prosentpoeng i 1971 da yrkesskadetrygden ble inkorporert i folketrygden.

Subsidiært støtter HSH flertallets forslag om en refusjonsordning ,  men med en refusjonssats på
20-30%.
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