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Garantiordningen for skadeforsikring - tvungne, lovfestede forsikringer solgt på 
grensekryssende basis   
 
Det vises til vedlagte brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til 
Finansdepartementet 2. juli 2020 vedrørende Garantiordningen for skadeforsikring. I 
brevet foreslår Justis- og beredskapsdepartementet at det startes et arbeid med å endre 
Garantiordningen for skadeforsikring, slik at den også dekker de som er vernet av 
tvungne, lovfestede forsikringsordninger, som trafikk- og yrkesskadeforsikringer, 
tegnet gjennom et utenlandsk foretak som driver grensekryssende virksomhet inn i 
Norge.  
 
Finansdepartementet ber om Finanstilsynets vurdering av forslaget i brevet fra Justis- 
og beredskapsdepartementet, samt at Finanstilsynet utarbeider et høringsnotat med 
forslag til regelverksendringer som kan sikre utbetalinger til forsikrede etter 
forsikringer som nevnt ovenfor, når forsikringsforetaket ikke kan gjøre opp for seg. Det 
bes om at høringsnotatet utarbeides i tråd med kravene i utredningsinstruksen, og at 
Finanstilsynets svar oversendes departementet innen 1. november 2021.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Åvitsland  e.f. 
ekspedisjonssjef 
 

Jens Christian Werring-Westly 
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Garantiordningen for skadeforsikring – tvungne, lovfestede 

forsikringsordninger   

 

Vi viser til tidligere dialog om konkursen i Alpha Insurance og representantforslag 53 S 

(2018–2019). Under stortingsbehandlingen av representantforslaget uttalte den 

daværende justisministeren at det kunne være grunn til å se nærmere på reglene som 

gjelder yrkesskadeforsikring og konkurs i forsikringsselskap. Ut fra vår vurdering så 

langt har konkursen i Alpha Insurance illustrert et behov for lovendringer.  

 

Skadelidte som er sikret gjennom tvungne, lovfestede forsikringsordninger, bør være 

vernet av en garantiordning mot forsikringsselskapets konkurs, også der forsikringen 

er tegnet i et utenlandsk selskap som driver grensekryssende virksomhet inn i Norge. 

Problemstillingen gjelder i første rekke yrkesskadeforsikringer etter 

yrkesskadeforsikringsloven og trafikkforsikringer etter bilansvarslova. 

 

Vi antar at den enkleste og beste løsningen på dette problemet er å utvide 

Garantiordningen for skadeforsikring. Ordningen kan etter vårt syn utvides slik at 

forsikringsselskaper som driver grensekryssende virksomhet, blir medlemmer av 

ordningen i den utstrekning de tilbyr lovpålagt, tvungen forsikring, som trafikk- og 

yrkesskadeforsikringer. Dette vil vi begrunne i det følgende.  
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Hva Garantiordningen for skadeforsikring bør dekke, er beskrevet på følgende måte i 

Ot.prp. nr. 58 (2004–2005) s. 62:  

 

«Finansdepartementet er enig med Kredittilsynet i at det er ønskelig å avgrense 

garantiordningen slik at denne i hovedsak dekker grupper av forsikringstakere som ikke 

kan forventes å skille mellom selskaper med ulik soliditet. […]  

 

Når det gjelder lovfestede garantiordninger, kan etter departementets vurdering de 

samme forhold som ligger til grunn for lovfesting tale for at sikrede etter slike 

forsikringer gis en ekstra trygghet for oppgjør fra garantiordningen. Vi antar at dette 

hensynet er ekstra sterkt for forsikringer hvor rettighetshaver etter forsikringen ikke selv 

har valgt forsikringsselskap. Finansdepartementet foreslår derfor i tråd med 

Kredittilsynets tilrådning at lovfestede ansvarsforsikringer kan gis full dekning i 

garantiordningen, og at krav mot forsikringsselskap i henhold til avtale om tvungen 

ansvarsforsikring skal være omfattet av garantiordningens dekningsområde.»  

 

Disse uttalelsene treffer yrkesskadeforsikringene og trafikkforsikringene. Begge er 

lovfestede forsikringsordninger, hvor skadelidte som regel ikke selv avgjør i hvilket 

forsikringsselskap forsikringen skal tegnes. Disse hensynene gjør seg etter vårt syn 

like sterkt gjeldende uavhengig av om forsikringen er tegnet i et norsk selskap, i en 

filial av et utenlandsk selskap eller gjennom det utenlandske selskapets 

grensekryssende virksomhet. Også i det sistnevnte tilfellet bør skadelidte være dekket 

av en garantiordning.  

 

Bakgrunnen for at garantiordningen ikke dekker forsikringer som er tegnet i et 

utenlandsk selskap som driver grensekryssende virksomhet, fremgår på side 58 i 

Ot.prp. nr. 58 (2004–2005):  

 

«Kredittilsynet gir i sitt høringsnotat uttrykk for at utenlandske forsikringsselskap med 

hovedsete i EØS-området som driver grensekryssende virksomhet inn i Norge (uten 

filial) ikke bør være medlem av garantiordningen. Departementet slutter seg til 

Kredittilsynets syn på dette punkt.» 

 

Kredittilsynets oppfatning er gjengitt slik på side 56:  

 

«Kredittilsynet ga i sitt høringsnotat fra 1999 uttrykk for at selskaper med hovedsete i 

EØS-området, som driver grenseoverskridende virksomhet inn i Norge (dvs. som ikke 

har filial i Norge), ikke bør være medlemmer av garantiordningene. Dette som følge av at 

medlemskap for forsikringsselskaper som driver grensekryssende virksomhet reiser 

spørsmål knyttet til beregning av det enkelte forsikringsselskaps ansvar overfor 

garantiordningen og i forhold til hvilke kriterier som skal være oppfylt for at 

forsikringskontraktene skal falle inn under garantiordningens dekningsområde.» 

 

Som det fremgår, anførte Kredittilsynet to årsaker til at forsikringsselskaper som driver 

grensekryssende virksomhet, bør falle utenfor Garantiordningen. Det ville for det første 

reise spørsmål «knyttet til beregning av det enkelte forsikringsselskaps ansvar overfor 
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garantiordningen», og for det andre ville det oppstå spørsmål om «hvilke kriterier som 

skal være oppfylt for at forsikringskontraktene skal falle inn under garantiordningens 

dekningsområde». 

 

Vi antar at disse hensynene ikke vil slå til dersom disse selskapene blir medlemmer av 

ordningen i den grad de tilbyr tvungen, lovpålagt forsikring som trafikk- og 

yrkesskadeforsikringer. Da får man en klart, definert gruppe forsikringer som faller inn 

under Garantiordningens dekningsområde, og som forsikringsselskapets ansvar 

overfor ordningen skal beregnes på bakgrunn av. Vi antar videre at dette kan oppnås 

med en forholdsvis liten og enkel lovendring.  

 

Både yrkesskadeforsikringsloven og bilansvarsloven etablerer et regime med en 

tvungen forsikringsordning som skal sikre skadelidte full erstatning, uavhengig av 

skyld. For å garantere at skadelidte får erstatning, er det opprettet organer som 

Yrkesskadeforsikringsforeningen og Trafikkforsikringsforeningen. Organene sikrer 

skadelidte erstatning blant annet hvis det ikke er tegnet forsikring, se 

yrkesskadeforsikringsloven § 7 og bilansvarslova § 10. Hensynene som ligger til grunn 

for dette vernet, tilsier at trafikk- og yrkesskadeforsikringer alltid er dekket av en 

garantiordning. 

  

Kommisjonen fremmet i mai 2018 noen forslag til endringer i direktiv 2009/103/EF. 

Direktivet er gjennomført i bilansvarslova. Forslaget til ny artikkel 10 a går i korthet ut 

på at skadelidte skal kunnne kreve erstatning av et nasjonalt erstatningsorgan, hvis det 

ansvarlige forsikringsselskapet tas under konkursbehandling. Hvert land skal ha et 

organ som yter erstatning til skadelidte hjemmehørende i samme land. Forslaget er 

derfor i kjernen av problemstillingen som diskuteres her.  

 

Vi har tidligere fått signaler om at det tas sikte på å vedta endringsdirektivet før 

sommeren, men dette er antakelig noe forsinket. I tillegg er det uklart hvilken 

gjennomføringsfrist som vil bli satt. Siden både Parlamentet og Rådet har foreslått 

endringer i Kommisjonens forslag, er det også noe usikkert hva forslaget vil gå ut på til 

slutt. Vi har derfor ikke tatt stilling til hvordan vi mener endringsdiektivet eventuelt bør 

gjennomføres i norsk rett, men det er hensyn som kan tale for at oppgaven som 

nasjonalt erstatningsorgan bør legges til Trafikkforsikringsforeningen. Det betyr ikke 

nødvendigvis at Trafikkforsikringsforeningen også bør bære tapet til slutt. Det er et 

annet spørsmål som også må vurderes nærmere.  

 

Vi mener at det varslede endringsdirektivet ikke er til hinder for at man uansett starter 

et arbeid med å endre Garantiordningen for skadeforsikring. Uavhengig av hva som blir 

vedtatt i EU, bør det gjøres noe for å sikre yrkesskadde. Et arbeid med å utvide 

Garantiordningen for skadeforsikring kan antakelig nokså enkelt tilpasses det som 

måtte bli vedtatt av EU. Hvis forslaget fra EU trekker ut i tid, kan en utvidelse av 

Garantiordningen også fungere som en god midlertidig løsning.  
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Vi foreslår på denne bakgrunn at det startes et arbeid med å endre Garantiordningen 

for skadeforsikring, slik at den også dekker de som er vernet av tvungne, lovfestede 

forsikringsordninger som trafikk- og yrkesskadeforsikringer, tegnet gjennom et 

utenlandsk selskaps grensekryssende virksomhet. Vi ber om Finansdepartementets 

tilbakemelding på dette. Vi stiller gjerne til et møte for å diskutere problemstillingen og 

veien videre. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gunhild Sletmoen 

lovrådgiver 

 

Ivar Gullbrand Nyhus 

rådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 


	Garantiordningen for skadeforsikring – tvungne lovfestede forsikringsordninger(2430934).pdf
	bkmLand
	sgr_beskrivelse
	uoff
	Spg_paragrafID
	bkmDate
	Sdo_AMReferanse
	bkmStart
	bkmRegards
	bkmElektroniskSignatur
	bkmKopiTil


