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Høring - Garantiordninger for skadeforsikring – utkast til forskrifter 

Norske Pensjonskassers Forening og De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser er 
positive til at det blir etablert en sikringsordning for skadeforsikringsselskaper. Vi har 
imidlertid noen innvendinger til den foreslåtte avgrensing av ordningen som er foreslått.   

Ordningen er foreslått å sikre privatpersoner og mindre næringsdrivende som ikke kan 
forutsettes ha nødvendig kompetanse til å vurdere de enkelte skadeforsikringsselskapers 
soliditet. Vi vil imidlertid peke på at det foreliggende forslag til begrensinger av 
ordningens dekningsområde i praksis vil kunne innebære betydelige avgrensnings- og 
definisjonsproblemer. Vi har også konkrete innvendinger til den avgrensning som er 
foreslått.  

Forskriften § 1-2 legger bl.a. til grunn, at garantiordingen ikke dekker: 

6) Næringslivsforsikringer når forsikringen gjelder foretak som ved 
avtaleinngåelsen eller senere fornyelse oppfyller minst to av følgende vilkår: 

a) Har mer enn 250 ansatte 

b) Har en omsetning1 på minst 100 mill. kroner i følge siste årsoppgjør, eller  

i)     Har eiendeler i følge siste balanse på minst 50 mill. kroner 

7) Forsikringskrav utover 20 mill. kroner for hvert krav for hver sikret for hvert 
skadetilfelle 

8) … 

9) Forsikringskrav fra offentlige organer. Med offentlig organer menes ”ethvert organ 
for stat og kommune” – dog ikke offentlig eide selskaper.  

Forskriften tar utgangspunkt i foretak som enhet. Vi vil anta at det vil kunne være 
hensiktsmessig å presisere hvorledes avgrensningen skal være å forstå i relasjon til 
konsern, særlig i tilfeller hvor forsikringsavtale er inngått med konsern og ikke 
enkeltforetak. 

Vi ønsker i denne sammenheng å understreke, at en pensjonskasse vil være en 
uavhengig juridisk enhet og aldri være en del av et foretak, et konsern eller en 
kommune.  

Vi vil også presisere at en kommunal pensjonskasse ikke vil være å betrakte som et 
”offentlig organ”.  

                                          
1  For pensjonskasser vil omsetning formodentlig være synonymt med brutto premie.  



Vi mener at grensen på største forsikringskrav på 20 mill. kroner er satt for lavt bl.a. sett 
i relasjon til grensene i § 1-2 nr. 6. En rekke mindre foretak – langt mindre enn hva 
grensene i § 1-2 nr. 6 indikerer – typisk vil sitte med bygninger mv av en langt høyere 
verdi.  

Administrasjonen i mindre kommuner vil ikke ha bedre forutsetninger for å vurdere 
soliditeten i skadeforsikringsselskaper enn hva en mindre bedrift har. Så vidt vi vet har 
heller ikke kommuner noen særskilt mulighet for å dekke inn forsikringstap, dersom 
forsikringsselskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Vi mener derfor at ordningen bør 
omfatte mindre kommuner - for eksempel kommuner med mindre enn et gitt antall 
innbyggere (10.000?).  
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