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Høringsnotat – Representantforslag 53S 
 
8 mai i år ble det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance slått i konkurs. Selskapet har til 
norske arbeidsgivere i tillegg til yrkesskadeforsikringer solgt personalforsikringer som følger 
yrkesskadeforsikringens utmålingsregler, men som dekker skader oppstått utenfor arbeid.  
 
I forbindelse med den aktuelle konkursen har ca 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. I tillegg bistår vi medlemmer som er skadet på 
fritiden og som er dekket av arbeidsgiverforsikringer tegnet i Alpha Insurance. 
Yrkesskadeforsikringsforeningen avviser ansvar i disse saker.  
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 noe som har vist seg ikke å være tilfelle. 
 
Konkursen har synliggjort en utilsiktet sårbarhet i det norske yrkesskadeerstatnings- og 
personskadeerstatningssystemet, 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. 
 
Forsikringsselskapene er gitt konsesjon av den norske stat og det er derfor etter vår oppfatning 
staten som har det ytterste ansvar for å sikre at den helt uskyldige part ikke må bære 
kostnadene når selskapenes produkter ikke inneholder det som er lovet.  
 

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.  
Det er ikke tvil om at markedet ikke kan anses velfungerende og det er heller ikke tvil om at den 
oppståtte situasjon har skapt mistillit blant brukerne. Dette er en situasjon som lovgiver har 
ansvar for å rette opp.  
Vi opplever at claimhandler som i dag saksbehandler disse forsikringstilfeller på svært tynne 
grunner ikke erkjenner ansvar. Skadelidte er i disse tilfeller henvist til å ta ut stevning mot det 
danske konkursboet inn for dansk domstol noe som for de fleste vil medføre uoverkommelige 
kostnader samtidig som man må regne med å måtte vente minimum fem år på rettslig avklaring.  
Fra vår side er vi av oppfatning at YFF sitt ansvarsområde også skal omfatte de tilfeller der det 
er tegnet forsikring men der selskapet har gått i konkurs og mener at lovgiver kan og bør 
pålegge YFF utredningsansvar samt sikre at stebibg i disse saker kan bringes inn for norsk 
domstol. 
 
Det aktuelle representantforslaget inneholder tiltak som Personskadeforbundet LTN kan stille 
seg bak. Samtidig vil vi understreke vekten av at tiltakene ikke kun retter seg mot yrkesskaddes 
rettigheter og rettsvern men også mot skadde som omfattes av liknende forsikringsprodukter. 
Arbeidsgiverbetalte personalforsikringer er en del av det enkelte ansettelsesforhold og 
arbeidsavtalen som er inngått mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og derfor må eventuelle 
lovendringer også omfatte disse forsikringsprodukter.  
 
Personskadeforbundet LTN har gjennom årene bistått et stort antall utenlandske statsborgere 
som har vært utsatt for arbeidsulykker under arbeid i Norge. Noen som ansatt av norsk 
arbeidsgiver, av utenlandsk selskap som er underentreprenør av norsk selskap. eller som ansatt 
i utenlandsk selskap som utfører oppdrag i Norge. 
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Situasjonen for mange av disse arbeidstakere er i representantforslaget beskrevet på en måte 
som er helt i trå med forbundets erfaringer. Dette gjelder også avsnittet om ofte mangelfull 
utredning fra politiet sin side.  
 
Personskadeforbundet LTN ber Stortinget vurdere våre forslag til justeringer av punktet i 
representantforsalget og bemerke seg våre kommentarer som er ført inn i punktene nedenfor. 
 
 

1. Stortinget ber regjeringen bidra til at skadde som er rammet av konkursen i Alpha 
Insurance, så raskt som mulig sikres forsvarlig saksbehandling og lovmessige rettigheter. 

2. Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag som sikrer like krav til utenlandske og 
norske selskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring, personalforsikring og tilsvarende 
forsikringsprodukter. 

3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at stevning i saker som gjelder 
lovpålagte, og forsikringer tegnet gjennom selskap med konsesjon fra staten for 
forsikringssalg- og forsikringsvirksomhet i Norge alltid kan tas ut for norsk domstol. 

4. Forslaget tiltredes som står 
Personskadeforbundet LTN har i nærmere 15 år kjempet for at rettshjelpsforsikringer også 
skal kunne utløses i tvister som gjelder erverv, herunder yrkesskader. Forsikringsbransjen 
har i møte med Personskadeforbundet opplyst at dette er et lovgiverspørsmål og har ikke 
på eget initiativ villet ta initiativ til en bransjeavtale. 

5. Stortinget ber regjeringen snarest å gjennomgå alle yrkesskadeforsikringer og 
personalforsikringer for å se om manglende garantiordning og norsk tilsyn gjelder flere 
enn de forsikrede i Alpha Insurance, og sørge for at alle gjeldende 
yrkesskadeforsikringer og personalforsikringer bringes i samsvar med nye og strengere 
lovbestemmelser for forsikringer som tegnes i utlandet. 

6. Personskadeforbundet LTN viser til tidligere høringsuttalelse der vi stilte oss positiv til å 
erstatte dagens to-sporete system med en arbeidsskadelov, men der vi hadde store 
innsigelser til den foreslåtte organiseringen av en ny yrkesskadeordning. 

7. Forslaget tiltredes som står 
Arbeidstakeres rettigheter ved yrkesskader i Norge skal prinsipiellt være uavhengig av 
statsborgerskap og være i trå med det overordnete erstatningsrettslige prinsippet om «full 
erstatning» 

8. Forslaget tiltredes som står 
Forslaget harmoniserer med de bekymringer som Personskadeforbundet LTN har 
fremført gjennom alle år og som mange av våre nåværende og tidligere medlemmer selv 
smertelig har fått erfare. 
 

 
 
Oslo 23. jan 2019 
 
/sign./ 
Ingeborg Dahl-Hilstad     Per Oretorp 
Generalsekretær     Ass. generalsekretær 
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