Kjære medlem!

Mandal, juni 2012

Landsforeningen for Arbeidsmiljøskadde (A.L.F) vil med dette sende dere alle en
sommerhilsen samtidig som vi ønsker å holde dere orientert om landsforeningens arbeid.
Nå er vi kommet et godt stykke inn i året 2012, et år hvor A.L.F hovedstyre bevisst har valgt å holde
et lavt aktivitetsnivå. Men et lavt aktivitetsnivå i A.L.F hovedstyre betyr nødvendigvis ikke et lavt
aktivitetsnivå ute i lokallagene. Vi håper og tror at våre medlemmer benytter seg av lokallagenes
medlemstilbud. Å møte andre og delta i sosiale arrangementer gjør godt for både kropp og sjel.
I likhet med våre medlemmer savner vi medlemsbladet Syndrom, men uten en redaktør blir det
vanskelig å utgi et medlemsblad. Nå oppfordrer vi medlemmene til å ta nettet i bruk. A.L.F har egen
hjemme side og vi arbeider kontinuerlig for å holde siden à jour. Nettet må nå kunne sees på som en
midlertidig ”erstatning” for Syndrom. Det er ekstra gledelig for oss å kunne informere om at
nettsiden i gjennomsnitt har 2380 nye besøkende hvert år. Nettadresse: www.alfnorge.no
Landsforeningen opplever et stort behov for veiledning i forbindelse med eksponering av
helseskadelige stoffer i arbeidsmiljø. Informasjonshefte ”Veiviser” har vært til god hjelp for mange i
deres hverdag. Heftet ble utarbeidet i 2003 er beregnet på alle som arbeider med helseskadelige
stoffer, er under utredning, har fått varige helseskader, pårørende eller utviser interesse for øvrig.
Heftet er tilgjengelig på A.L.Fs nettside, www.alfnorge.no
I mange år har vi arbeidet jevnt og trutt for opprettelse av et Nasjonalt Kompetansesenter for
arbeidsmiljørelaterte skader. Vi må bare erkjenne at så langt i prosessen har vi ikke kommet noen
vei. Vi gir oss ikke, men på nåværende tidspunkt kan vi ikke si noe om videre framdrift i arbeidet på
dette område.
I Norge har vi ordninger for økonomisk kompensasjon for yrkesskader og yrkessykdommer og
gjennom våre erfaringer vet vi også at dagens system/forvaltning av disse ordningene ikke fungerer
optimalt. Det har lenge vært kjent at Regjeringen ønsker å endre på dagens yrkesskadeordning og vi
har nylig blitt kjent med at Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med et konkret
lovforslag i vårsesjonen 2013. Regjeringens forslag til ny yrkesskadeordning har vært på høring og
A.L.F kom med sine innspill til i høringsrunden i 2007. I likhet med flere andre organisasjoner mente
A.L.F at forslaget til nytt regelverk var for stramt, og at arbeidstakerne gjennom forslaget ikke ville få
en tilstrekkelig dekning for sykdommer de kan bli påført i arbeidet. Høringssvarene er tilgjengelige
på Arbeidsdepartementets hjemmeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer
Så snart A.L.F hovedstyre har fått satt seg inn i hovedtrekkene i yrkesskadereformen (endringene i
dagens yrkesskadeordning) vil våre medlemmer bli informert.
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