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Forsikringsordning barneulykke
Rådmannens forslag til vedtak:
Stjørdal kommune har kommunal ulykkesforsikring for barn i barnehage, elever i grunnskolen,
fosterbarn og barn i besøkshjem. Erstatninger ut over det ulykkesforsikringen dekker, må
dekkes av foreldre/foresattes forsikringsordninger eller støtteordninger hos NAV.

Vedlegg:
Vedlegg:
Informasjonsbrosjyre barneulykkesforsikring 2016
Erstatning for skader på personlige eiendeler - vedtak i sak 92/76
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Saksopplysninger
Kommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene, jf. Opplæringsloven § 13-3b
og forskrift til opplæringsloven kapittel 8. I tillegg har kommunen forsikret barn i barnehage,
fosterbarn og barn i besøkshjem.
Det er gjennomført nytt offentlig innkjøp av kommunens barneulykkesforsikring. Fra
01.01.2014 er forsikringen dekket av Protector Forsikring ASA (før 01.01.2014 hos KLP
Skadeforsikring AS).
Barneulykkesforsikringen omfatter barn og ungdom i kommunal grunnskole, kommunal
barnehage og barn i fosterhjem og besøkshjem.
Forsikringen gjelder ulykkesskader som rammer elever/barnehagebarn/fosterbarn m.v.:

 innenfor skolens/barnehagens område og naturlig nærområde, under ordinær skole/barnehagetid.
 Under deltagelse i undervisning, friminutt, leksehjelp, idrettsutøving, ekskursjoner,
reiser, stevner og lignende som foregår under skolens/barnehagens regi, herunder
Operasjon Dagsverk
 På direkte vei til og fra skolen/barnehagen og hjemmet
 Mens de deltar i enhver aktivitet i regi av kommunen, inkludert kommunal kulturskole
og aktivitetsskole (skolefritidsordning – SFO)
 Mens de deltar på arrangement i regi av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), når det er
FAU som er arrangør og aktiviteten har en naturlig tilknytning til skolens virksomhet
 Leirskoler, vanlige ekskursjoner, idrettsdager og kulturaktiviteter omfattes. Utenfor
faller 17. mai arrangementer og leker i tilknytning til dette. Heller ikke utenlandsturer
og foreldrestyrte aktiviteter uten medvirkning fra FAU eller skolen, er omfattet av
forsikringen
 Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av
undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og
dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet
 For internatelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/internat utenfor
ordinær undervisningstid og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse med ferie
m.m.
 For fosterbarn/barn i avlastningshjem gjelder forsikringen også i fritiden, d.v.s. hele
døgnet
Informasjon om forsikringsordningen, og hva den omfatter legges ut på kommunens og
skolenes/barnehagenes hjemmeside.
Behandlingsutgifter omfatter kun utgifter knyttet til medisinsk behandling – ingen andre
utgifter. Forsikringsselskapet og NAV dekker ikke:
 Skade på klær, sko eller lignende
 Skade på klar, skole eller annet som må klippes/ødelegges for å komme til skaden
 Skade på briller
 Skade på private gjenstander som sykler, hjelm, mobiltelefon, skolesekk eller annet
 Tapt arbeidsfortjeneste til foreldrene
 Andre utgifter som ikke er direkte relatert til medisinsk behandling
Det blir ofte stilt spørsmål til kommunen om erstatning for skade på barns/elevers eiendeler. Det
blir i den sammenheng vist til et kommunestyrevedtak i sak 92/76 fra 22.09.1992 om
erstatningsregler for skader på skoleelevers briller og klar, som sier:
«1.
2.
3.

Erstatningsordningen omfatter briller og klær som blir skadet i undervisningstida (for
klær ekskl. friminutt).
Erstatningen skal utgjøre 75 % av utgiftene til reparasjon av skaden og 50 % av
kostnaden til kjøp av tilsvarende tøy/brille.
Med søknaden skal følge:
a) skademelding fra skolen der det går klart fram hva skaden gjelder, at den er skjedd i
undervisningstida og ikke skyldes forsettlig eller grov uaktsom opptreden fra eleven.
b) ved nyinnkjøp, reparasjoner der det er aktuelt, skal det foreligge kvittert regning fra
forretning der det ved kjøp av nye klær/briller er attestert at de i prisklasse tilsvarer
de gamle.

VURDERING:
Når det gjelder fysiske skader, er alle barn i barnehagene ulykkesforsikret på samme måte som
skoleelever.
Det er en vesentlig forskjell mellom skoleelever og barn i barnehager i og med at for
skoleelevene er undervisningen obligatorisk for alle, mens opphold i barnehagene er frivillig.
Det samme gjelder for skolefritisordninger».
Rådmannen vurderer forsikringsordningen som er tegnet Protector Forsikring ASA, som
dekkende for det ansvaret som kommunen har, og ser ingen grunn til å ta et erstatningsansvar ut
over det.

Vurdering
Rådmannen vurderer forsikringsordningen som er tegnet, som dekkende for det ansvaret som
kommunen har.
Skader som oppstår på barns eiendeler ved uhell, må dekkes av barnets foreldre/foresatte. Dette
gjelder også når andre barn er involvert i uhellet. Hvis skolen eller barnehagen skal erstatte
skade på private eiendeler som blir ødelagt, så må skolen eller barnehagen ha opptrådt uaktsomt.

