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• Ansvarlig for sikker 
gjennomføring av aktiviteten

• Ansvar for oppfyllelse av 
forskrifter o.l. 

• Erstatningsansvar: Hvem må 
betale hvis noe skjer?

• Hvordan sikre seg mot 
(erstatnings) ansvar hvis en 
ulykke skjer?

Hva er ansvar?



• Risiko for ulykke med 

personskade eller død

• Ansatt, frivillig eller deltaker

• Økonomisk risiko

• Negativ omtale

• Straff?

Risiko
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Vi utsetter oss for risiko hver dag 

– enten vi går ut døren hjemme, 

eller legger ut på fjelltur. 

Dagliglivets risiko må vi tåle. 

Men hva når andre legger til 

rette for handlingene våre? 

Vi melder oss på en guidet 

fjelltur fordi vi ikke er så kjent 

i området eller på en 

organisert padletur fordi vi er 

litt for uerfarne til å padle 

alene. 

Må vi fortsatt tåle enhver 

risiko?



Litt om erstatningsansvar

• For å bli erstatningsansvarlig, uavhengig av livsområde må det: 

• foreligge et ansvarsgrunnlag – objektivt eller subjektivt

• noen må ha lidt et økonomisk tap

• være årsakssammenheng mellom det som har skjedd og tapet

• På fritidsområdet er ansvarsgrunnlaget i hovedsak subjektivt – dvs at noen må ha 

utvist uaktsomhet/ skyld

• Uaktsomhet kan være både en aktiv handling eller en unnlatelse

• Erstatningsansvar avgjøres i etterkant av en ulykke
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Hvor ligger lista for den aktsomme opptreden?

• Det er det alminnelige atferdsmønsteret på det enkelte 

livsområde som man skal knytte vurderingen til.  

Hva som rimeligvis bør kunne forventes av en innsiktsfull og 

normalt forstandig person som opptrer på det aktuelle området.
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• Frivillige organisasjoner, idrettslag o.l. leverer 
forbrukertjenester.

• Regulert av Produktkontrolloven. Avgrenser ikke 
mellom tjenester i eller utenfor næring. 

• «Med sikker forbrukertjeneste menes en tjeneste 
som med utgangspunkt i normale vilkår for 
gjennomføring eller vilkår for gjennomføring som 
med rimelighet kan forventes, ikke medfører en 
uakseptabel risiko for helseskade, som ikke er i 
samsvar med et høyt vernenivå for menneskers helse 
og sikkerhet.» jf. § 2a

• Internkontrollforskriften hjemler HMS krav til 
tilbydere av forbrukertjenester

«Men vi er jo bare en 

frivillig organisasjon som 

legger til rette for at folk 

kommer seg på tur»
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• forhold på skadelidtes side som kan begrense eller 

utelukke erstatningsansvar for en skadevolder

• Utgangspunktet for uaktsomhetsvurderingen er 

skadevolders handlemåte

• Aksept av alminnelig og påregnelig risiko, men 

ikke særlig/ ekstraordinær risiko, eller 

uaktsomme handlinger

Aksept av risiko 

Medvirkning 



Forts. aksept av risiko

«Også i forbindelse med «ekstremsport» o.l. kan det ha betydning 

om arrangøren har gitt deltakerne relevant informasjon om 

sportens faremomenter, slik at de har fått en realistisk forståelse av 

den risikoen som de innlater seg på. Hva som skal kreves av 

informasjon, avhenger både av hvor åpenbar risikoen er og av 

skadelidtes egne forutsetninger for å vurdere risikoen. Det kreves 

mindre informasjon til profesjonelle enn til amatører, og mindre til 

voksne enn til barn»
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Sentrale momenter i aktsomhetsvurderingen

• Finnes det forskrifter på området og er disse brutt. 

• Risikoen for skade – skadeevnen og omfang. Jo større risiko, desto større ansvar. 
Risiko for menneskeliv tilsier streng aktsomhetsnorm.

• Hvilken informasjon har skadelidte fått på forhånd – mulighet til å vurdere egne 
evner og risiko

• Skadevolderens handlingsalternativ – lett/ vanskelig/ dyrt/ billig å redusere risikoen

• Kommersiell aktør eller basert på frivillighet – relevant, men fritar ikke for ansvar
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Huskeliste: 

• HMS system 
• Risikokartlegging og tiltak

• Gode rutiner og beredskapsplaner

• Opplæring av ansatte og frivillige

• Ansvarsfraskrivelse? 

• Forsikring? 

• Avvikshåndtering = å lære av hendelser
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Huskeliste: 

• HMS system
• Risikokartlegging og tiltak

• Gode rutiner og beredskapsplaner

• Opplæring av ansatte og frivillige

• Ansvarsfraskrivelse?    Informasjon til deltakerne

• Forsikring? 

• Avvikshåndtering – å lære av hendelser
15



HMS på 1-2-3 (4-5)

Få oversikt: Hva har 

vi, hvilke lovkrav har 

vi, hvilke risikoer har 

vi.

Risikovurdering 

Iht lovkrav/ 

bransjeutfordring

er

Handlingsplan 

med tiltak for å 

redusere risiko og 

for å håndtere 

ulykker

Ny vurdering etter 

tiltak

Kontinuerlig arbeid 

og forbedring

Registrer og følg 

opp avvik
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Kjenn din risiko, 

snakk med/ 

involver de 

ansatte, og følg 

opp og korriger 

tiltak



Takk for meg! 


