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Styreansvarsforsikring 

Styreleder sendte i juni 2020 en formell bestilling til administrerende direktør hvor Sit ble bedt om 
å se nærmere på styreansvarsforsikring ved:  

 Å undersøke hvordan andre studentsamskipnader har gjort det med styreansvarsforsikring 
 Å undersøke hvilke forsikringsløsninger som finnes og som er relevante for Sit-styret 
 Å komme tilbake til styret med en anbefaling de kan ta stilling til senest styremøtet i 

oktober som tar hensyn til omfang, pris og relevans.  
 
Med bakgrunn i bestillingen har Sit vært i kontakt med Söderberg & Partners, vår pensjons- og 
forsikringsmegler, for bistand og tilbud.  
 
Styreansvarsforsikring 
Styret har både forvaltningsansvar, tilsynsansvar, informasjonsansvar og erstatningsansvar. 
Erstatningsansvaret er et ubegrenset og personlig ansvar.  
Styremedlemmer i en bedrift, er solidarisk ansvarlig med resten av styret for økonomisk tap styrets 
avgjørelser er med på å påføre tredjepart. At ansvaret er personlig, betyr at privatøkonomien kan 
bli hardt rammet, jf.§ 17-1 i Lov om aksjeselskaper (aksjeloven); 
 
§ 17-1. Erstatningsansvar 

(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av 
bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap 
forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. 

(2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller 
uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av 
medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har 
utvist forsett eller uaktsomhet. 

Rettspraksis viser at styreansvaret gjøres gjeldende i alle typer selskaper – ikke bare børsnoterte, 
større konsern. Selv om man i egenskap av daglig leder eller medlem av styret gjør «alt rett» 
finnes fortsatt risikoen for å få uberettigede krav mot seg. En styreansvarsforsikring vil kunne 
dekke rettslige erstatningsansvar styremedlemmer i styret kan få rettet mot seg. Sit er omfattet av 
en særlov, Lov om studentsamskipnader med de rammebetingelser det medfører i tillegg til å 
forholde seg til aksjeloven. Videre er styresammensetningen i Sit særegen hvor studenter utgjør 
flertallet i styret og styreleder og nestleder til enhver tid er student. Det er stort ansvar å ha på 
vegne av en stor organisasjon som Sit med en omsetning > 670 mill NOK. I lys av dette er 
anbefalingen fra Söderberg & Partners at Sit tegner en styreansvarsforsikring.  
 
Tilbud på styreansvarsforsikring fra Söderberg & Partners 
På forespørsel fra Sit har Söderberg & Partners innhentet tilbud på styreansvarsforsikring.  
Söderberg & Partners anbefaler Riskpoint eller AiG da disse selskapene har styreansvarsforsikring 
som et eget produkt. Andre forsikringsselskaper som tilbyr styreansvarsforsikring har dette ofte 
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som et biprodukt, og kan tegnes kun om skadeforsikring tegnes i samme selskap. Videre dekker 
styreansvarsforsikringen i Riskpoint og AiG også ledende stillinger i bedriften i tillegg til styret. 
 
Dekningsomfang 

1. Sikrede: Gjelder for tidligere, nåværende eller fremtidig: 
 Daglig leder 
 Medlem av styret 
 Medlem av bedriftsforsamlingen 
 Medlem av ledelsen 
 Ansatt som kan pådra seg et selvstendig ledelsesansvar i selskapet (inkludert 

datterselskaper)  
 

2. Dekningen omfatter også styremedlemmer, eller andre som er omfattet av forsikringen, som er 
pålagt av Sit å sitte i styret i selskaper hvor Sit eier mindre enn 50%.  

3. Dekning for krav fra ansatte; formueskade (annen skade enn plutselig og uforutsett skade) i 
tillegg til «psykisk belasting» som følge av diskriminering, trakassering o.l. 

4. Styreansvarsforsikring er først og fremst en «rettshjelpsforsikring» som: 
 Dekker løpende omkostninger: 

o Saksomkostninger (også ved straffesaker, inntil sikrede ev. finnes skyldig) 
o Eventuelt utgifter for håndtering av media, opprettholdelse av renommé, utgifter 

forbundet med offentlig granskning av selskapet, ol. 
o Renter  

 Ingen egenandel – erstatning/dekning av kostnader fra første krone 

5. Dekker det økonomiske tapet – formueskaden, også ved forlik. 
 
Unntak fra dekningsomfang:  
Som enhver annen forsikring finnes det unntak for hva forsikringen dekker. Forsikringen dekker 
ikke hendelser som er utført med forsett. Det utbetales heller ikke forsikring under pågående 
rettstvister eller for bøter.  
 

Forsikringspremie:                                                                                                                                                                                                                                 

• Riskpoint: 

• Forsikringspremie per år kr. 13 000.- med en forsikringssum på kr: 10 000 000. 
• Forsikringspremie per år kr. 24 000.- med en forsikringssum på kr: 20 000 000. 

Risikobærer: 100% i Arch  
 

• AiG: 

• Forsikringspremie per år kr. 16 776.- med en forsikringssum på kr: 10 000 000. 
• Forsikringspremie per år kr. 26 198.- med en forsikringssum på kr: 20 000 000. 

   Risikobærer: AIG Europe S.A  
 
AiG er verdens største tilbyder av ansvarsforsikringer. Riskpoint har identiske vilkår som AiG.  
Forsikringssum må sees i lys av omsetning, antall ansatte og størrelsen på de enkelte prosjekt.  
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Praksis hos andre Studentsamskipnader 
I porteføljen til Söderberg & Partners har 7 av 8 samskipnader styreansvarsforsikring, alle med en 
forsikringssum på kr 10.000.000, - i Riskpoint. 
 
Vurdering og anbefaling fra Sits forsikringsmegler 
De fleste skadeforsikringsselskaper har i dag en form for styreansvarsforsikring å tilby, men denne 
dekningen er ofte et biprodukt for selskapene. For å få dekningen må eks. skadeforsikringene være 
plassert i samme selskap. Med bakgrunn i dette anbefaler Sits forsikringsmegler Söderberg & 
Partners at Sit tegner styreansvarsforsikring i Riskpoint eller AiG. Både Riskpoint og AiG er 
ansvarsselskaper, og er ledende på styreansvarsforsikring i Norge, både på pris og vilkår. De har 
også større dekningsomfang enn øvrige tilbydere. Fremtid, hvor Sit har skadeforsikring i dag, kan 
være et alternativ, men om Sit senere ønsker å flytte skadeforsikringen til annet selskap vil Sit 
kunne oppleve at styreansvarsforsikringen opphører fra det tidspunkt skadeforsikringen avsluttes.  
Sit er en stor virksomhet med høy omsetning og det anbefales å tegne ansvarsforsikring på 
minimum kr 20.000.000. 
 
 
Saksbehandler: Heidi Torstad  
 
 
Tilrådning:  
Styret slutter seg til anbefalingen som er gjort rede for i styresaken og ber administrasjonen i Sit 
om å innhente et formelt tilbud fra begge leverandører på styreansvarsforsikring. Styreleder gis 
fullmakt på vegne av styret til å sluttføre forsikringsavtale med den valgte leverandør. 
 
 
Trondheim, 20. oktober 2020 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
 
 
Vedlegg: Presentasjon fra Söderberg & Partners AS 


