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• Fellesskap og samarbeid
• Hva er forsikring?
• Når skaden skjer – hva sier forsikringsavtalen?
• Personforsikring for dere som deltar i beredskapssamarbeid

• Beredskap - tingforsikring
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Fellesskap og samarbeid
Grunntanken i all forsikring er at mange er utsatt for samme type risiko for økonomisk tap. Det
er derfor gunstig å bli med i en sammenslutning, et forsikringsselskap, for å fordele tapene
mellom seg og på den måten utjevne risikoen. Eventuelle tap blir overført fra den enkelte som er
rammet, til fellesskapet. Alle vet at skader skjer, men ikke hvem det skjer med.

• Forsikring har mange fellestrekk med beredskapssamarbeid
• Redusere risikoen for tap og omfanget av tap gjennom fellesskap
• Utnytte tverrfaglig kompetanse
• Hjelpe hverandre i god dugnadsånd

Hva er forsikring?
• Økonomisk kompensasjon for verdier som er gått tapt
• Dere ivaretar store verdier – mennesker, historiske, kulturelle og
økonomiske
• Mye som ikke kan måles i økonomisk verdi
• Museum er en virksomhet som krever ekstra bevissthet rundt:
• Hva er tapet vårt hvis skaden skjer?
• Hva skal vi forsikre?
• Hvordan skal vi forsikre det?
• ....og det er kun dere som eier verdiene som kan gi svaret på
disse spørsmålene

Når skaden skjer – hva sier forsikringsavtalen?
1.

Sikre liv og helse

2.

Avverge eller begrense tapet, forsikringsavtaleloven (FAL) § 4-10

3.

Uten ugrunnet opphold melde fra til forsikringsselskapet

§ 4-10. (sikredes plikt til å avverge og gi melding om forsikringstilfelle)
Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle
inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å
avverge eller begrense tapet.

Personforsikring ved beredskapssamarbeid
Lov om yrkesskadeforsikring / Folketrygdloven kap. 13
•

Deltagelse i beredskapssamarbeid skjer gjennom den enkeltes jobb/arbeidsgiver

•

Alle ansatte har yrkesskadeforsikring gjennom lov om yrkesskadeforsikring
•

•

§1 Lovens område: Loven gjelder ved personskade påført arbeidstakere hos
arbeidsgivere i riket

Staten er unntatt fra forsikringsplikten, og ansatte må her kreve erstatningen
direkte fra arbeidsgiveren (selvassurandør gjennom Statens pensjonskasse)

Hva er en yrkesskade?
Ftrl § 13-3/Yfl § 11
1.

Plutselig eller uventet ytre påkjenning eller belastning
som arbeidstaker har vært utsatt for i forbindelse med
arbeidet

2.

En konkret tidsbegrenset ytre påkjenning eller
belastet som er usedvanlig i forhold til det som er
normalt i vedkommendes arbeid
Skader ved løft, bæring og lignende
Tilstrekkelig med et mindre avvik fra den daglige arbeidssituasjonen før det anses
å foreligge ekstraordinære forhold, og den skadevoldende hendelsen må bare
inneholde et ganske lite uventet tilleggselement for at et ulykkemoment ansees å
foreligge.
§ 13-3
Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade.
Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid

Hva er en yrkesskade?
Ftrl § 13-4/Yfl § 11
3.

Yrkessykdom
En sykdom kan godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en
følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet, og er en av de
sykdommer som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer i
Folketrygden

Kriterier som må være oppfylt
Skaden må ha oppstått:
1.

På arbeidsstedet

2.

I arbeidstiden

3.

I arbeid (under utførelse)

Alle tre kriterier må være oppfylt
• Utfylt skademelding danner grunnlaget for om en blir godkjent som yrkesskade eller ikke

• Viktig ved innsending av skademelding:
• God beskrivelse av selve hendelsen – hva skjedde?
• Utfyllingen må bekrefte at alle tre kriterier er oppfylt
• Samme krav fra NAV og forsikringsselskapene/SPK

Yrkesskadeforsikring
Hvilke tap og utgifter dekkes?
•

Utgifter (påløpte og fremtidige)
Medisinske utgifter som følge av yrkesskaden skal i utgangspunktet dekkes fullt ut av NAV (Helfo).
Dette gjelder også egenandel ved legebesøk. Ved andre utgifter kan disse søkes dekt fra
forsikringsselskapet. NB! Helfo frist 6 mnd.

•

Tapt arbeidsfortjeneste
Erstatning for tapt inntekt i tiden fram til oppgjørstidspunktet. Det gjelder for eksempel differansen
mellom sykepenger/arbeidsavklaringspenger og reell inntekt.

•

Tap av fremtidig inntekt (ervervsuførhet)
Du kan ha rett til erstatning for framtidig inntekt som du går glipp av på grunn av skaden eller
sykdommen. Erstatningen regnes ut på bakgrunn av inntekten du hadde da skaden eller sykdommen
oppsto, graden av uførhet og alderen din.
Ulike tariffavtaler regulerer også dette, og du får utbetalt etter den ordningen som gir best resultat for
deg.

•

Erstatning for varig mén (medisinsk invaliditet)
Standard dekning er ménerstatning ved minst 15 prosent varig medisinsk invaliditet.

•

Død

Hva med andre personer som kommer til skadestedet – er
de dekket/forsikret?
Folketrygdloven kap. 13

Beredskap - Tingforsikring
• Forsikring og forebygging/beredskap har felles mål og interesser
• Regulert gjennom blant annet lovverk og sikkerhetsforskrifter

Beredskap - Tingforsikring
• Reguleres også via relevante forskrifter - blant annet Internkontrollforskriften

Beredskap - Tingforsikring
• Spectrum 4.0 stiller også krav vedr. samlingsforvaltning

Beredskap - Tingforsikring
• Samlingsnett.no

https://samlingsnett.no/risikohandtering
https://samlingsnett.no/kkoa

Beredskap - Tingforsikring
• ”Rømningsplan” for kunst / historiske verdier
• Oversikt og plan for evakuering og håndtering – før, under og etter et skadetilfelle

• Objekt-lister

• Verdi, tilstand og plassering
• Tilgjengelighet og prioritering
• Transport og magasinering

• Emballering
Bør ha:
•

Samarbeidsavtaler med aktuelle ressurser

•

Kontaktlister over personer/selskap

