
 

Styresak 
 
             
 
Går til:   Styremedlemmer 
Selskap:  Helse Vest RHF 
Styremøte:  3. september 2003 
Styresak nr:  076/03 B   
Dato skrevet:  29.0802003   Saksbehandler: Mai Vik 
Vedrørende: Forsikringsordninger – ansatte i adm. Helse Vest RHF 
             
 
Bakgrunn 
Helse Vest er ikke omfattet av noen hovedtariffavtaler eller overenskomster.  Dette legger 
premisser for hva Helse Vest RHF skal ivareta uavhengig av ansattes organisasjonsmessige 
tilhørighet. 
 
Ved opprettelse av hovedtariffavtale/overenskomst for medarbeidere i Helse Vest RHF vil 
forsikringsordningene endres.  Det bør være et prinsipp at Helse Vest RHF opptrer overfor 
egne medarbeidere på en måte som understøtter virksomheten og at det utvikles en 
personalpolicy som medarbeidere og foretak er tjent med, uten at tariffavtaler må gjøres 
gjeldende.  Med dette som grunnlag er det foretatt en gjenomgang av eksisterende 
forsikringsdekninger for medarbeidere i Helse Vest RHF. 
 
Kommentarer 
 
Når Helse Vest RHF ikke har opprettet tariffavtaler, er det likevel viktig å være i takt med det 
som er gjeldende praksis i arbeidslivet for øvrig.  Det skal være mulig å beholde og rekruttere 
kompetente medarbeidere over tid, det bør være mulig å tilby forsikringsordninger som 
oppfattes som ”vanlige”.  Helse Vest RHF har ved gjennomgang av de ordninger som ble 
etablert i begynnelsen av 2002 avdekket områder med svært lav- og til dels ingen dekning.  
Som eksempel kan nevnes at det blant annet ikke foreligger en AFP-ordning for medarbeidere 
i Helse Vest RHF.   
 
Helse Vest RHF bør ha en forsikringspolicy som understøtter behovet for kompetanse og 
stabilitet overfor sine medarbeidere. Det forslås en forsikringspolicy som følgende: 
 

”Helse Vest RHF vil medvirke til å gi medarbeidere og deres nærmeste en økonomisk 
trygghet og  sikre en fornuftig leverstandard ved inntektsbortfall som følge av uførhet 
eller død som rammer våre medarbeidere.  Forsikringsordningene skal medvirke til å 
beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.” 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Dagens ordninger 
Risikodekninger 
Ble etablert uten forutgående analyser av dekningsbehov eller omfang. Kostnadene for dagens 
ordning er: 
 

 Kr. 1.869 per person x 23 = kr. 42. 987,- 
 

Dekningsomfanget er 15 x grunnbeløpet i Folketrygden. 
 
For å møte forsikringspolicyen bør dagens ordning utvides for dødsfall og annen sykdom som 
anbefalt fra forsikringsmegler, 30 x grunnbeløpet i Folketrygden..  Kostnadene for disse 
ytelsene er kr. 200.102,-. 
 
Årlig kostnadsøkning vil være kr. 157.115,- per år.  Premien vil bli regulert basert på 
utvikling av blant annet grunnbeløpet i folketrygden.  Dekningsomfanget er 30 x grunnbeløpet 
i folketrygden. 
 
Dagens ordning 
Pensjonsytelser 
Den etablerte kollektive pensjonsordning i KLP setter tak for beregning av fremtidig pensjon 
på 12 x grunnbeløpet i Folketrygden = kr. 54.170 x 12 = kr. 650.040,-. 
 
For medarbeidere med inntekt over 12 x grunnbeløpet i Folketrygden medfører dagens 
ordning en avkortning i forhold til øvrige medarbeideres opptjening og verdi, basert på 
beregning av pensjon på 66% av årslønn inntil kr. 650.0401,-.  For å etablere likhet i 
opptjening og verdi bør beregningsgrunnlaget endres til opptjening av lønn utover 12 x 
grunnbeløpet i Folketrygden.  KLP har foretatt en beregning av kostnadene for endringen som 
følgende: 

 
Alderspensjon fra fylte 65 år.  Uførepensjon til fylte 65 år, (beløp som ved 
alderspensjon).  Barnepensjon med 40% av alderspensjon, etterlattepensjon 
med 60% av alderspensjon. Dette vil medvære en årlig økning av premien på 
kr. 302.429,- basert på inntekt per 01.01.2003.  Utbetaling livsvarig. 
 

Endring av dagens ordning vil føre til likhet for opptjening og verdi uavhengig av avtalt 
årslønn. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar orienteringen til etterretning  
2. Styreleder gis fullmakt til å forestå etablering av forsikringsordninger i samarbeid med 

administrasjonen 
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