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Høring NOU 2004:3 Arbeidsskadeforsikring

Vi viser til høringsbrev av 26 .  februar 2004 og innvilget utsatt høringsfrist .  Det foreslås i
NOU 2004: 3 at revisor ,  som en del av sin ordinære revisjon av årsregnskapet,  hvert år skal
kontrollere om arbeidsskadeforsikring er tegnet for bedriftens ansatte.  Det fremholdes at en
slik kontrollordning vil virke målrettet og konkret for å sikre at revisjonspliktige arbeidsgivere
tegner arbeidsskadeforsikring og at den ikke vil generere økte utgifter for arbeidsgiver.
Revisor skal rapportere forholdet i nummerert brev til selskapets ledelse dersom det ikke er
tegnet obligatorisk forsikring.

Den norske Revisorforening er positiv til at revisorer pålegges nye samfunnsnyttige oppgaver.
Vi er imidlertid opptatt av at av nye oppgaver er mest mulig konsistent med revisors oppgaver
for øvrig. Det foreliggende forslaget reiser enkelte prinsipielle spørsmål som etter vårt syn,
ikke er vurdert i NOU 2004:3.

Lovmessig plassering
Revisors arbeid etter revisorloven er i første rekke knyttet til å vurdere om årsregnskapet er
utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter. De fleste av revisors oppgaver utover
dette, for eksempel attestasjon av næringsoppgaven og attestasjon på innbetaling av
aksjekapital, er hjemlet i andre lover. Manglende arbeidsskadeforsikring vil ikke
nødvendigvis føre til vesentlige feil i årsregnskapet. Etter vår vurdering er en slik kontroll
utenfor revisors naturlige arbeidsoppgaver med revisjon av årsregnskapet og bør ikke
reguleres i revisorloven.

På den annen side kan revisor gjennom det arbeid han utfører bli kjent med at foretaket ikke
har slik forsikring. Manglende arbeidsskadeforsikring kan etter omstendighetene føre til
erstatningsansvar for foretakets ledelse og styret. I slike tilfeller vil revisor påpeke dette i
nummerert brev til styret og ledelsen etter dagens ordlyd i revisorloven § 5-2 fjerde ledd.
Denne bestemmelsen i revisorloven inneholder bestemmelser om hvordan revisor skal
rapportere til foretaket dersom han kommer over bestemte forhold gjennom det arbeid han
utfører, men pålegger ikke revisor å gjøre bestemte kontrollhandlinger.

Vi mener derfor at det vil være en bedre løsning at arbeidsskadeforsikringsloven pålegger
revisor å kontrollere om foretaket har tegnet. Temamessig kan en slik bestemmelse passe inn i
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forbindelse med bestemmelsen i § 4-1 om arbeidsgiverens plikt til å tegne slik forsikring. Vi
kan ikke se at NOU 2004:3 vurderer den lovmessige plasseringen av revisors
kontrolloppgave.

Omfanget  av revisors arbeid
Den foreslåtte bestemmelsen i § 5-2 fjerde ledd definerer ikke omfanget av revisors kontroll.
Vi kan heller ikke se at dette er vurdert i forarbeidene. Vi foreslår derfor at departementet
vurderer hvilket omfang revisors kontroll skal ha. Det kan tenkes flere løsninger;

1) å kontrollere at foretaket har tegnet en arbeidsskadeforsikring,
2) å kontrollere at foretaket har tegnet en arbeidsskadeforsikring som dekker alle ansatte

herunder en avstemming av antall ansatte i foretaket i overensstemmelse med kapittel
3 i lovforslaget mot det antall som er oppgitt i forsikringspolisen, herunder vurderes
om deltidsansatte skal omregnes til årsverk eller om de skal telle som enkeltansatte,

3) å kontrollere at foretaket har tegnet en arbeidsskadeforsikring som dekker alle ansatte
herunder en avstemming av antall ansatte i foretaket i overensstemmelse med kapittel
3 i lovforslaget mot det antall som er oppgitt i forsikringspolisen, herunder vurderes
om deltidsansatte skal omregnes til årsverk eller om de skal telle som enkeltansatte og
en vurdering av om polisen tilfredsstiller alle lovens krav.

Alternativ 1 vil være det minst kostbare for arbeidsgiveren. Alternativ 2 og spesielt alternativ
3 kan være omfattende og dermed mer kostbart for klienten. Når det gjelder en vurdering av
om polisen tilfredsstiller lovforslagets krav, må det bemerkes at revisor ikke har
forsikringsteknisk kompetanse slik at eksperter eventuelt vil måtte brukes. Slik vi leser
forslaget pålegges imidlertid forsikringsselskapene denne jobben gjennom den nye loven. En
arbeidsskadeforsikring som tilbys i markedet må tilfredsstille kravene i loven. Ut fra en
helhetsvurdering av kostnad/nytte og nødvendig kompetanse vil vi anbefale alternativ 1 som
en tilstrekkelig kontroll fra revisors side.

Forslag til bestemmelse i arbeidsskadeforsikringsloven

§ 4-1 annet ledd
For arbeidsgivere som har revisjonsplikt etter lov nr 2 av 15.01.1999 om revisjon og revisorer,
skal foretakets valgte revisor kontrollere om foretaket har tegnet arbeidsskadeforsikring.

Avslutning
Dersom det er spørsmål eller kommentarer til ovenstående, vennligst ta kontakt med
undertegnede eller Roger Kjelløkken på tlf. 23 36 52 00.

Vennlig hilsen
Den norske Revisorforening

Per Hanstad
Adm. direktør
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