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Saksnr. 19/4176 – Høring - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av
personskadeerstatning i forskrift
Norsk sykepleierforbund (NSF) representerer ca. 120 000 sykepleiere, jordmødre og
sykepleierstudenter i Norge.
NSF er enig i uttalelsene i NOU 2011:16 om at det bør være prosedyrer for jevnlig å revidere
kapitaliseringsrenten og at det mest hensiktsmessig gjøres gjennom forskrift, med delegert ansvar til
et utvalg/forvaltningsorgan med nødvendig fagkompetanse til å fastsette renten.
NSF støtter derfor forslaget om å gi hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved forskrift, men
har enkelte kommentarer til utredningen.
Renten har i mange år ligget langt over skadelidtes reelle mulighet til avkastning.
Kapitaliseringsrenten ved erstatningsutmåling må ligge nær realistisk realavkastning for skadelidte.
NSF vil understreke betydningen av at også skadelidtes representanter deltar i utvalget som skal
fastsette kapitaliseringsrenten. Det må tas hensyn til mer enn rent fagøkonomiske forhold ved
fastsettelsen. Det kreves blant annet kunnskap om skadelidtes utfordringer og livssituasjon når det
skal utvises skjønn mht hvor stor risiko det kan kreves at skadelidte tar ved plassering av
erstatningen.
Det kan ikke forventes at skadelidte driver aktiv forvaltning av erstatningen. Erstatningen skal
kompensere for tapt arbeidsevne og varig skade, og skal benyttes til livsopphold. Skadelidtekan
ikke kompensere for evt. tap i aksjemarkedet, og har normalt behov for en lav risikoprofil.De fleste
skadelidte er i en sårbar livssituasjon og har ikke overskudd eller tilstrekkelig kompetansetil å foreta
«smarte» investeringer. Ofte vil erstatningen settes i banken. Prinsippet om «full erstatning» oppnås
ikke når kapitaliseringsrenten forutsetter en høyere avkastning enn hva skadelidte oppnår.
Sikkerhetsventil
NSF mener behovet for en fleksibel løsning ivaretas ved at kapitaliseringsrenten fastsettes ved
forskrift. NSF frykter at en «sikkerhetsventil» vil bli brukt av forsikringsselskapene til å presse ned
erstatningen. En åpning for selskapene til å oppnå en høyere rentefot ved å påberope «særlige

Digitalt godkjent av avdelingssjef, 20.11.2019 - 11:00:58

2

hensyn», kan undergrave ønsket om å unngå å «komplisere og fordyre erstatningsoppgjørene» ved
at «den generelle kapitaliseringsrenten til stadighet skulle justeres av domstolene», jf
førstvoterendes uttalelse i rt. 2014 s. 1203. NSF frykter at en sikkerhetsventil i hovedsak vil være til
fordel for forsikringsselskapene. Det er i praksis disse som har økonomi til å bære
ekstraomkostningene ved å påberope og dokumentere renteforutsetninger som tilsier en annen
rente enn den som følger av forskriften. For skadelidte vil prosessrisikoen være for høy.
Forslaget om særskilt rente ved vergemål støttes siden det i disse tilfellene følger av
vergemålsloven at erstatningen skal plasser som bankinnskudd.
Yrkesskadeerstatning
Lovendringen er forslått knyttet til skadeserstatningsloven § 3-9. Det er imidlertid viktig at en slik
forskriftshjemmel også omfatter rett til yrkesskadeerstatning. I dag er kapitaliseringsrentensom
ligger til grunn for forskrift av 21. desember 1990 om standardisert erstatning ved yrkesskade på
hele 6 %. Også ménerstatning etter folketrygdloven beregnes med en kapitaliseringsrente på 6 %.
NSF legger til grunn at dette er en utilsiktet forskjellsbehandling til ugunst for yrkesskadelidte, og
fremholder at rentefoten må være lik ved skadeserstatning i og utenfor arbeidsforhold.
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