
Staten som selvassurandør

En kort gjennomgang av selvassuranseprinsippet og Statens vegvesen sine 
erfaringer med dette



● Prinsippet om at staten står som selvassurandør innebærer at staten som hovedregel ikke forsikrer sin risiko gjennom 
avtaler med private forsikringsselskap

● Begrunnelsen for ordningen er at den er kostnadseffektiv, og staten vil alltid være i stand til å dekke utgifter knyttet til 
påført skade og oppstått ansvar 

● Prinsippet er fastsatt i reglement for økomonistyring i staten § 20: 

«Staten står som selvassurandør, dersom ikke annet er bestemt av Finansdepartementet»

Staten som selvassurandør



● Lovpålagt forsikringsplikt

● Finansdepartementet avgjør spørsmål om det i konkrete tilfeller skal tegnes forsikringsavtale med private selskaper

Unntak



● Skade og tap håndteres etterhvert som de oppstår. Staten må da vurdere kostnadene og behovet for gjenanskaffelse 

● Selvassuranseprinsippet innebærer ikke at den enkelte skadelidte virksomhet automatisk kan overskride gjeldende 
bevilgning

● Hendelser som medfører store uforutsette utgifter, som ikke kan dekkes innenfor tildelt budsjett, håndteres i 
budsjettprosessen

● Det kan fremmes forslag om bevilgninger som følge av særlige hendelser i de ordinære revisjonsrundene av budsjettet 

● Ved særskilt behov kan det også fremmes egne proposisjoner om tilleggsbevilgninger 

● Kongen i statsråd samtykke i at det pådras utgifter uten bevilgningsmessig dekning dersom det er uomgjengelig 
nødvendig å pådra utgifter før Stortinget kan gi tilleggsbevilgning

Erstatning av tap



● Anslått tap på 170 millioner kroner

Skjeggestadbrua på E18



● Kostnadene til utbedring ble anslått å ligge rundt 32 millioner kroner

E6 Sørkjosen



● Ekstremværet Petra 
– Skader på riksvegnettet på vestlandet
– Skadeomfanget utgjorde om lag 15 millioner kr

● Langvarige kuldeperioder vinteren 2009/2010 medførte behov for å øke bevilgningen til trafikktilsyn, drift og vedlikehold 
av riksveger med 70 millioner kroner



● Prop. 114 S (2018-2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

● Arbeidsnotat nr. 3, Utredning om statens selvassuranse, Finansdepartementet, 20. november 1998 

Kilder


