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Justis- og beredskapsdepartementet 
Pb 8005 Dep 
0030 Oslo 
  
Høringssvar - Forslag til endringer i politiloven – erstatning for skader under 
politioperativ trening 
 
1. Om Høringsinstansen  
Personskadeforbundet LTN er en politisk uavhengig frivillig organisasjon som arbeider for å 
forebygge ulykker og personskader, samt for å ivareta og styrke rettighetene til skadde, 
pårørende og etterlatte uavhengig av skadeårsak. Forbundet organiserer mennesker som er 
rammet av trafikkskader, yrkesskader, pasientskader, fritidsskader og voldsskader. 
 
2. Om høringsforslaget 
Departementet fremmer et forslag som endring i politiloven. Denne endring er ment å gi full 
erstatning for skader som skyldes pålagt politioperativ trening og som ikke dekkes av 
yrkesskadeforsikringsloven. Videre skal lovendringen som foreslås innebære at disse saker skal 
behandles som om skaden var en yrkesskade. 
 
Personskadeforbundet LTN er positiv til at tjenestemenn som skades under obligatorisk og 
pålagt politioperativ trening får erstattet sine tap som om det skulle være en godkjent 
yrkesskade etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven.  
 
Departementet mener at forslaget til ny § 23 a vil sikre at den som skades under slik pålagt 
trening vil få full erstatning og få dekket sitt reelle tap, jf høringsnotat pkt 4.2, siste avsnitt.  
 
Vi kan ikke se at ordlyden i forslaget til ny §23 a, i tilstrekkelig grad harmoniserer med forslagets 
formål. 
Av annet ledd i forslaget til ny § 23a sies; «Erstatningen skal utmåles som om skaden var en 
yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven». 
Yrkesskadeforsikringsloven supplerer folketrygdlovens kap 13. Ved utmåling av erstatning etter 
yrkesskadeforsikringsloven gis det derfor normalt ikke erstatning for tap som omfattes av 
folketrygdlovens særregler ved yrkesskade, jf folketrygdloven § 13-2. 
 
Dersom det nye lovforslaget skal sikre at det blir gitt full erstatning for det reelle tap, påført og 
fremtidig, må således erstatningsutmålingen i disse saker omfatte også særytelser for 
yrkesskader etter folketrygdloven. Vi er bekymret for at lovteksten i praksis vil tolkes dithen at 
erstatningsutmålingen i saker som faller inn under ny §23 a i politiloven ikke vil gi dekning av 
tap knyttet til tjenester og ytelser som er hjemlet i folketrygdloven kapitel 13. I så tilfelle vil ikke 
heller det overordnete prinsippet om full erstatning være oppfylt. 
 
Vi merker oss at slik forslaget til lovtekst er utformet vil politistudenter som hovedregel ikke 
omfattes av forslaget da disse ikke regnes som å gjøre arbeid eller utføre verv i politiets tjeneste. 
Politistudenter som skades under eksamen i f. eks arrestasjonsteknikk eller under obligatorisk 
politioperativ trening som ikke skjer i praksissituasjon, vil slik vi forstår det ikke være sikret full 
erstatning for reelle tap som følger av obligatoriske øvelser med stort skadepotensial.  
 
3. Sammenfatning 
Personskadeforbundet LTN er i utgangspunktet positiv til forslaget, men mener at lovteksten 
slik den er formulert ikke godt nok sikrer det formål om full erstatning som er intensjonen med 
loven. 
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Vi mener at det må presiseres at erstatningen også skal dekke tap som hadde blitt dekket av Nav 
dersom skaden hadde blitt godkjent som en yrkesskade etter ftrl kap. 13. 
 
Videre er vi av oppfatning at politistudenter som skades under obligatorisk politioperativ 
trening i utdanningsforløpet generelt, ikke kun in praksissituasjon, skal omfattes av 
erstatningsordningen. 
 
Vi vil avslutningsvis også vise til behovet for tilsvarende ordninger for andre yrkesgrupper der 
operativ trening er en obligatorisk og påkrevd del av tjenesten.  
 
 
Oslo 30.09.20 
 
 
/sign./ 
Ingeborg Dahl-Hilstad      Per Oretorp 
Generalsekretær      Ass. generalsekretær 
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