
 

Personskadeforbundet LTN   Telefon: 22 35 71 00    Bankkonto:  8101.19.97139 

Hausmanns gate 19    www.personskadeforbundet.no                      Gavekonto:  8101.28.94341 

0182 OSLO    Epost: post@personskadeforbundet.no  Org. nr:  960 381 998 MVA 

 

 
Høringsnotat til Finanskomiteen – avsetning av midler til Finanstilsynet   

Bakgrunn 

Finanstilsynets samfunnsoppdrag er å gjennom tilsyn med foretak og markeder skal bidra til finansiell 

stabilitet og velfungerende markeder og til at brukarene kan ha tillit til at finansielle avtaler og 

tjenester blir fulgt opp slik de skal. Finanstilsynet skal tilse at foretak under tilsyn tar hand om de 

interesser og rettigheter som forbrukerne har. 

8 mai i år ble det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance slått i konkurs. Selskapet har blant 

annet solgt yrkesskadeforsikringer til norske arbeidsgivere, både som NUF men i hovedsak gjennom 

såkalt grenseoverskridende virksomhet. 

I forbindelse med den aktuelle konkursen har nærmere 400 yrkesskadde arbeidstakere i Norge 

kommet opp i en situasjon der tilkjent yrkesskadedekning ikke utbetales eller saksbehandling av 
enda ikke ferdig utredete saker har stoppet opp. 

Yrkesskadeforsikringsforeningen har avvist ansvar i disse saker. Finanstilsynet som administrerer 

den norske garantiordningen har derved fått en ekstraordinær og kompleks utfordring. Det er fra 

Finanstilsynet sin side blitt informert om at garantifondet vil kunne være supplementær til den 

danske garantiordningen men per i dag er det kun avsatt 0.2 stillinger til administrasjon fondet. 

I følge danske myndigheter omfattes ikke norske arbeidstakere av danske garantiordninger. 

Bobestyrer har varslet at konkursprosessen vil kunne ta mellom 5 og 10 år og boet vil ikke kunne 

dekke skadelidtes fulle tap. De enkelte skadelidte vil altså gå en svært lang, tung og usikker prosess i 
møte der det erstatningsrettslige vernet ikke er sikret.  

Saken reiser en rekke kompliserte og uavklarte problemstillinger men det kan anses på det rene at 
disse forsikringer er solgt til arbeidsgivere med forutsetning om full tilknytning til norsk rett og 

norske garantiordninger. 

Konkursen har synliggjort en utilsiktet sårbarhet i det norske yrkesskadeerstatningssystemet, 

spesielt knyttet opp mot grenseoverskridende forsikringsvirksomhet. Slik virksomhet har 

Finanstilsynet per i dag ikke tilsyn eller kontroll over og det er per i dag ukjent hvor mange tusen 

arbeidstakere i Norge som i dag omfattes av slike produkter. 

Tilleggsbevilgninger i budsjettforslaget  

Situasjonen er uforutsett, uoversiktlig og særdeles komplisert og det foreligger et umiddelbart behov 

for å finne løsninger som sikrer de enkelte yrkesskadde riktig og lovfestet erstatning.  

▪ Det er nødvendig å avsette økonomiske bevilgninger som sikrer de skadelidte som er, eller 

vil bli, rammet av konkursen. Bevilgningene bør omfatte både kostnader i forbindelse med 

saksbehandling av pågående og nye saker og utbetaling av fastsatt erstatning. 

▪ Personskadeforbundet LTN mener det foreligger behov for å styrke Finanstilsynet og 

garantifondet gjennom ekstrabevilgninger i det kommende statsbudsjett. 

▪ Videre mener vi at Finanstilsynet raskt må implementere rutiner for tilsyn over salg av 

forsikringsprodukter i grenseoverskridende virksomhet. Dette vil være en ny og særdeles 

viktig oppgave for tilsynet som vil kreve resurser utover det som i dag er foreslått i 

budsjettproposisjonen.    
I øvrig viser Personskadeforbundet til høringsnotat til LO som vårt forbundet stiller seg bak. 

 
Eli Eiklid      Per Oretorp 
Landsstyreleder     Ass. Generalsekretær 
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