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Ulykkesforsikring for fosterbarn
Kommunens fosterbarn er ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsordning.
Denne forsikringen dekker kun ulykkesskader på barnet selv.

Hva dekkes
Forsikringen gir utbetaling ved fysisk skade på barnet forårsaket ved en plutselig og uforutsett, ytre
begivenhet, som inntreffer i forsikringstiden og som fører til:




Varig medisinsk invaliditet (mènerstatning)
Behandlingsutgifter ved ulykkesskade
Dødsfall

Psykiske skader dekkes kun når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og
erstatningsmessig medisinsk invaliditet.

Forsikringssummer



Medisinsk invaliditet
Død

15 G
1G

Pr 1. mai 2018 er G NOK 96 883.

Når og hvor gjelder forsikringen
Forsikringen gjelder ulykkesskader som rammer fosterbarn/ barn i avlastningshjem hele døgnet.

Meld personskade/ meldefrist/ foreldelse
Melding om skade må snarest sendes forsikringsselskapet.
Ta kontakt med kommunen for veiledning og melding av skade.
Skade kan også meldes direkte på www.protectorforsikring.no
Vi gjør oppmerksom på at forsikringsselskapet er fri for ansvar hvis melding ikke er sendt selskapet
innen 1 år fra den dag den som fremsetter kravet har fått kjennskap til de forhold som begrunner
kravet. Viser forøvrig til FAL §20-1 og Lov om foreldelse §9.
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Reiseforsikring fosterbarn
Det er ikke dekket reiseforsikring for fosterbarn under kommunen.
Dersom fosterforeldre har egen reiseforsikring, bør man sjekke om denne inkluderer fosterbarnet.
Hvis ikke bør fosterforeldre tegne reiseforsikring på fosterbarnet ved behov.

Personforsikring fosterforeldre
Vi gjør oppmerksom på at fosterforeldre/ besøkshjem ikke er omfattet av yrkesskadeforsikringen eller
annen persondekning under kommunen.
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Erstatningsansvar fosterbarn
En eventuelt skade i forbindelse med barn i fosterhjem vil kunne være dekket under kommunens
ansvarsforsikring. Dette forutsetter imidlertid at det foreligger et rettslig erstatningsansvar (eks
uaktsomhet).
Når det gjelder hva som dekkes under ansvarsforsikringen i forhold til skade forvoldt av fosterbarn, så
omfattes skader som barnet kan påføre fosterhjemmet når skadene ikke kan tilskrives åpenbar
forsømmelse av skadeforebyggende mulighet/ mulighet til å forhindre skaden fra fosterforeldrenes
side, eller skadene dekkes av eventuell forsikringsavtale som fosterforeldre har tegnet selv. Dette
forutsetter som nevnt at det foreligger et rettslig erstatningsansvar. Jfr. Fosterhjemsavtalen pkt. 6.3.3.

Hva dekkes via kommunens ansvarsdekning
Ansvar for skade som barnet måtte påføre tredjemann reguleres av alminnelige erstatningsrettslige
regler. Dette innebærer at i forhold til skade påført tredjemann, så vil dette ansvaret kun i begrenset
grad kunne dekkes opp over ansvarsforsikringen. Det forutsettes i så fall at kommunen har opptrådt
uaktsomt, for eksempel ved at barneverntjenesten har gjort en feilvurdering ved utplassering av
fosterbarnet og man kan stadfeste årsakssammenheng mellom denne feilvurderingen og det faktum
at barnet forvolder en skade på fosterforeldrene eller andre tredjemenn. Der man kan fastslå en slik
uaktsomhet vil kommunens alminnelige ansvarsforsikring dekke skaden.I forhold til kommunens
ansvarsforsikring er også fosterforeldrene tredjemann som omfattes ved en eventuell skade.
Viser for øvrig til gjeldende forsikringsavtale med tilhørende vilkår for kommunen, hvor det bl.a.
fremgår følgende under tilleggsvilkår i Protector: «ansvar for fosterbarn»:
Forsikringsavtalen er utvidet til å omfatte det økonomiske ansvar kommunen kan pådra seg som følge
av at standardavtale av 1999, utarbeidet av Barne- og familiedepartementet, er inngått mellom
barneverntjenesten og fosterforeldre. Ansvaret er begrenset til å gjelde det ansvaret som kommunen
kan pådra seg i henhold til avtalens pkt. 18, samt det rettslige erstatningsansvaret som fosterbarn kan
pådra seg overfor tredjemann.

Hva dekkes via fosterforeldres eventuelle private forsikring
Fosterbarnet vil også kunne være sikret under fosterforeldrenes private ansvarsforsikring som kan
være tilknyttet hjem-/ innbo-forsikringen. Det betyr både at der fosterbarnet blir ansvarlig for skade på
tredjeperson på selvstendig grunnlag etter skadeerstatningsloven §1-1 og/ eller der foreldrene kan bli
ansvarlige etter skl. §1-2, så vil skaden være dekningsmessig under ansvarsforsikringen knyttet til
fosterforeldrenes innboforsikring. Også her forutsettes det imidlertid at det kan konstateres utvist
uaktsomhet fra enten fosterbarnet selv, eller foreldre (f.eks. ved at fosterforeldre har utvist manglende
tilsyn med fosterbarn). Merk at denne dekningen kun gjelder skade på tredjemanns person eller ting (i
forhold til forsikringstaker) og vil ikke omfatte skade i forhold til fosterforeldre selv.

For ordens skyld gjør Aon Norway oppmerksom på at denne presentasjonen kun er en
kortfattet informasjon, og at det ved et eventuelt skadeoppgjør vil være den gjeldende
forsikringsavtale med tilhørende vilkår som legges til grunn.
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