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Deres ref:   Vår ref:  emb/lmst  Oslo, 30. mai 2022  

 

Svar på høring - erstatning for skader under pålagt trening 

Delta viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet på forskrift til politilovens §23a – 
erstatning for skader under pålagt trening. 

Delta har merket seg følgende avsnitt på side 4 i høringsnotatet: 

«Personell fra andre myndigheter eller virksomheter som deltar i politiets øvelser for å trene 
på egne roller, ansvar og myndighet anses ikke å gjøre arbeid eller utføre verv i politiets 
tjeneste. Det gjelder også personell fra Forsvaret som deltar under øvelser som omfatter 
bistand fra Forsvaret til politiet. Personell fra Sivilforsvaret og andre nødetater vil heller ikke 
være omfattet når deltakelsen og aktivitetene kun er oppgaveutførelse som er forankret i disse 
aktørenes selvstendige roller, myndighet, ansvar og oppgaver. Departementet foreslår å 
presisere dette i § 2 annet ledd, selv om det også vil følge av første ledd bokstav c at slikt 
personell bare omfattes av erstatningsordningen i rollen som instruktør eller markør for 
politiets treningsaktiviteter.» 

Delta vil understreke at alle yrkesgrupper bør omfattes av en erstatningsordning for skader 
under pålagt trening.  

Det gjennomføres i dag felles trening mellom nødetatene og det er urimelig at politi, brann - 
og ambulansepersonell ikke skal har samme rettigheter til erstatning. PLIVO-rutinen gir 
samme plikt til å gripe inn mot aktiv livstruende vold for personell fra alle nødetatene og disse 
må være omfattet av samme regelverk. Også i andre yrker hvor det forutsettes trening må 
arbeidstakerne ha visshet om at skader dekkes dersom treningen medføre skade. Eksempelvis 
kan nevnes fengselsansatte som må øve på håndtering av innsatte. Vold og trusler om vold er 
økende for mange arbeidstakere, både i helsesektoren og i mange andre deler av offentlig og 
privat tjenesteyting. Trening og øvelser er generelt forebyggende for ulike risikoforhold, er 
viktig for tjenestekvaliteten, samt en viktig del av HMS- og arbeidsmiljøarbeidet. Alle 
arbeidstakerne må ha trygghet for at skader påført ved nødvendig trening dekkes gjennom 
yrkesskadeordningen.  
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Yrkesskadeordningen har også en rekke andre problemstillinger blant annet knyttet til ulike 
likestillingsaspekter som gir grunnlag for en større gjennomgang av ordningen.  

Delta oppfordrer derfor Regjeringen til å starte et arbeid for å sikre at alle arbeidstakere som 
skades under pålagt trening, får samme rettigheter. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Delta 

 

Lizzie Ruud Thorkildsen (sign)  
forbundsleder 

 

 

 

 

 

 


