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Styresak 77-2012     Styreansvarsforsikring    
 
 
Formål 
Denne styresaken er en vurdering av behovet for styreansvarsforsikring i 
helseforetaksgruppen.  
 
Bakgrunn/sammendrag 
Ved opprettelsen av de regionale helseforetak ble spørsmålet om behovet for 
ansvarsforsikring for styrene utredet av advokatfirmaet Haavind Vislie på oppdrag fra 
Helsedepartementet. Utredningen av 21. desember 2001 konkluderte med at det ikke var 
hensiktsmessig å tegne styreansvarsforsikring, noe som også var departementets vurdering i 
notat til de regionale helseforetakene av 20. juni 2002. Begge følger vedlagt.  
 
Økt fokus på styrenes ansvar har igjen aktualisert spørsmålet om styreansvarsforsikring, og 
styret i Helse Nord RHF har bedt om en fornyet gjennomgang av behovet. Utredningen som 
er gjennomført av advokatfirmaet BAHR ved advokat Asle Aarbakke, jf vedlagte notat av 9. 
mai 2012, gjennomgår mulige ansvarsposisjoner, hvilket dekningsomfang som gis og 
beskriver alternative tiltak som kan tre i stedet for forsikring.   
 
Oppsummert er BAHR i hovedsak enige i konklusjonene i Haavind Vislies notat av 21. 
desember 2001, og at styreansvarsforsikring ikke er hensiktsmessig.  
 
Dekningsomfang 
Det er grunn til å anta at styreansvarsforsikringer som tilbys hovedsaklig dekker ansvar for 
økonomisk tap inntil en viss størrelse, mens ansvar for ikke-økonomisk tap, ansvar med 
bakgrunn i straffbare handlinger og lignende faller utenfor. Ansvar overfor eier synes 
gjennomgående å falle utenfor dekningen.  
 
I erstatningssak for domstolene dekkes utgifter til advokat innenfor avtalt ramme, mens 
tilsvarende utgifter knyttet til andre saker (oppreisning, ansvar for ikke-økonomisk tap, ansvar 
for straffbare handlinger) normalt ikke dekkes.   
 
Alternativer til forsikring 
Som det fremgår av notatets punkt 3 og 5, er det i praksis størst risiko for at styremedlemmer 
vil kunne pådra seg ansvar overfor helseforetaket.  
 
Dersom vilkårene for ansvar foreligger, er det opp til foretaksmøtet å gjøre ansvaret 
gjeldende. Som alternativ til forsikring har helseforetaket dermed mulighet for å unnlate å 
gjøre ansvar gjeldende. Vedtak om ikke å gjøre ansvar gjeldende kan treffes av foretaksmøtet 
i en konkret ansvarssituasjon, eller det kan treffes et mer generelt vedtak for en angitt periode 
og/eller med konkrete vilkår for ansvarsfrihet.  
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Ansvar overfor eier vurderes mindre praktisk, men ansvarsfrihet kan likevel innføres gjennom 
erklæring fra eier om at ansvar ikke vil bli gjort gjeldende i en aktuell sak eller gjennom 
skadesløsholdelse i form av vedtak om å holde styremedlemmene skadesløse for ansvar de for 
fremtiden måtte pådra seg. 
 
Helseforetaket kan også treffe vedtak om å holde styremedlemmene skadesløse for ansvar 
overfor eventuell tredjepart, selv om slike situasjoner vanskelig kan tenkes, idet tredjepart 
alltid vil kunne forholde seg til helseforetaket. Et slikt vedtak må eventuelt fattes i 
foretaksmøtet, og kan i likhet med vedtak om intern ansvarsfrihet utformes med konkrete 
vilkår. 
 
I andre situasjoner enn erstatningssaker kan det etableres retningslinjer som omhandler 
styremedlemmers rett til dekning av utgifter til advokatbistand, som fastsettes av henholdsvis 
styre for daglig leders del og i foretaksmøtet for styremedlemmers del, f eks i forlengelsen av 
fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21, 3 ledd. 
 
Straffeansvar er neppe mulig å forsikre seg mot, og hvorvidt en bot til f eks daglig leder skal 
bæres av helseforetaket eller den enkelte er et policyspørsmål.  
 
Vurdering og anbefaling 
Basert på utredningen som nå er gjort av BAHR, som i hovedsak konkluderer i samme retning 
som utredningen fra 2001, er det adm. direktørs vurdering at det pr. i dag ikke er behov for, 
eller tjenlig å tegne styreansvarsforsikring. Det er i praksis liten risiko for at det enkelte 
styremedlemmet/daglig leder vil bli holdt personlig ansvarlig i en erstatningssituasjon, og der 
det eventuelt skjer, foreligger handlingsalternativ som kan gi samme dekningsomfang. 
Styreansvarsforsikring anses derfor ikke å gi ytterligere fordeler som kan forsvare kostnadene. 
 
Det er videre adm. direktørs vurdering at det pr i dag ikke er hensiktsmessig å etablere andre 
former for skadesløshetsordninger og/eller ”rettshjelpsordninger”, men at slike ordninger 
vurderes, dersom en konkret situasjon oppstår. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF finner det ikke hensiktsmessig å tegne styreansvarsforsikring for 
helseforetaksgruppen.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Notat fra BAHR, 9. mai 2012   

Notat fra Helsedepartementet av 20. juni 2002 
Notat fra Haavind Vislie av 21.desember 2001 
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