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09.02 Erstatning ved skade eller tap av eiendeler
Gjelder erstatninger i tilknytning til arbeidsforholdet.

Erstatning av personlige effekter som ødelegges/skades under arbeid kan etter søknad
dekkes helt eller delvis.
Utgangspunktet for at arbeidsgiver skal erstatte tap er at det som skades er
gjenstander/effekter som er nødvendig for arbeidstakeren under utøvelsen av arbeidet.
Det forutsettes også at arbeidstakeren selv har vært rimelig aktsom.
Arbeidstakeren må selv bære sin del av ansvaret hvis det som skades er spesielt eller veldig
kostbart.
Enhetsleder kan f.eks. vurdere å dekke kostnadene for et ødelagt ur av vanlig kvalitet, men
merutgifter for Rolex-uret må arbeidstakeren selv dekke.
Søknad om erstatning fremsettes på eget Taps- og skademeldingsskjema.
Følgende priser legges til grunn (satser pr april 2010):
Objekt

Sats

Ytterjakke/dressjakke

kr 600,-

Genser

kr 300,-

Bukse

kr 400,-

Skjorte

kr 250,-

T-skjorte

kr 100,-

Innfatning

kr 1.800,- (maksimum)

Glass

kr 500,- pr glass

Progressive glass

kr 1.500,- pr glass

For erstatning av bifokale glass/progressive glass gis en erstatning inntil kr 1.500,-.
Personer med stort synsavvik enn innen området - 6 til + 4, kan etter attestasjon fra optiker
søke om ytterligere utgiftsdekning hvis det er påkrevet.
Avgjørelsesmyndighet ligger hos enhetsleder.
Ovennevnte er satser som i utgangspunktet gjelder for hele kommunen, men med et unntak
for noen ansatte innen helsetjenesten.
Det eksisterer en Sentral Forbundsvis Særavtale - SFS 2301 - Helsetjenesten m.v. hvor det i
pkt. 4 står: "Omsorg for psykisk utviklingshemmede - tjeneste i psykiatriske institusjoner,
boliger o.l. - erstatning. Private ting som tøy, ur og briller som av klienter/pasienter blir
ødelagt i tjenesten, erstattes av arbeidsgiver. Erstatningens størrelse fastsettes på grunnlag
av fremlagt dokumentasjon."
Utgiftene dekkes av enheten.

Erstatningen utbetales via Bluegarden Portal ved bruk av skjemaet «Refusjon av
utlegg» og på ”Utlegg (Momssats 0%)”, med beskrivelse om at dette er en erstatning
for (…). Ferdig utfylt, godkjent og signert ”Taps- og skademeldingsskjema” skannes og
legges ved elektronisk ved bruk av ”Legg ved vedlegg”.

