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Høringsuttalelse – forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak 

 

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat av 14. oktober 2019 med forslag til endringer i 

årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak. 

Endringene vil i stor grad berøre flere av våre medlemmer som er organisert som gjensidige 

foreninger/klubber. Dette er en valgt organisasjonsform hvor det ikke skal genereres overskudd til 

eksterne kapitaleiere. Hverken Cefor som næringsorganisasjon eller de enkelte foreninger/klubber 

er tatt med i det forberedende arbeidet, og forslaget tar ikke hensyn til gjensidighetsprinsippet 

som er svært utbredt innen sjøforsikring, 

Sentralt i prinsippet om gjensidig forsikring er at dette skal være forsikring til selvkost. 

Sjøforsikring er en svært volatil bransje, med store eksponeringer og enkeltår med høye 

skadeutbetalinger. Dette innebærer at det også vil være store variasjoner fra år til år når det 

gjelder utbetaling for de skader premien er ment å dekke. For å jevne ut denne volatiliteten 

benyttes ordninger hvor man kan kalle inn ekstra premie fra medlemmer i år med store 

skadeutbetalinger og reduserer premien når estimatet er satt for høyt ved inngangen av året.  

Premieutligning slik den praktiseres innen gjensidig sjøforsikring kan etter vårt syn ikke anses som 

en premierabatt som i henhold til høringsutkastets ordlyd hevdes å være «…i realiteten en form 

for utbytte…». Utligningen er ikke motivert av den enkelte kundes resultat, men styres av hva 

som er nødvendig for å dekke forsikringsgivers drifts- og kravkostnader. Premieutligning i et 

gjensidig sjøforsikringsforetak er med andre ord kun en realitetsjustering av den faktiske 

forsikringskostnaden, og vi kan ikke se at dette faller inn under den skattemessige definisjonen av 

utbytte. Medlemmet mottar heller ikke noe kapitalbevis å relatere utligningen til, kun en 

forsikringspolise, og må føre premien som en forsikringskostnad. 

Det kan også legges til at ordningen med premieutligning er en ordinær praksis som praktiseres i 

konkurrerende markeder internasjonalt. En avvikende praksis i Norge kan svekke soliditeten til de 

norske foreningene/selskapene og dermed virke konkurransevridende for denne delen av det 

norske maritime miljøet. 
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Det er en svakhet ved høringsforslaget at det ikke klart fremgår hva som menes med 

premierabatter og hvordan eksempelvis «etterskuddsvis» skal forstås. Konsekvensen av forslaget 

kan bli både administrativt og organisatorisk krevende dersom det skal skilles mellom de ulike 

typer premierabatter som eksisterer, og vil ha en klar konkurransevridende effekt.  

Primært ber vi om at høringsforslaget når det gjelder regnskapsføring av premierabatter ikke 

fremmes. Subsidiært, at det foretas en nærmere utredning og vurdering av ovennevnte forhold og 

særlig sett i lys av Regjeringens maritime strategi der likeverdige betingelser står sentralt. Et 

eventuelt revidert forslag bør hensynta den praksis som er vanlig i dag ved å klargjøre at 

premieutligning i gjensidige foreninger/selskaper ikke faller inn under begrepet premierabatter. 

Cefor og våre medlemmer bistår gjerne i en videre dialog om dette. 

Felles for våre medlemmer er fundamentet i gjensidighetsprinsippet. Det vises avslutningsvis til en 

nærmere beskrivelse av hvordan dette praktiseres hos de ulike foreningene/klubbene i egne 

høringsuttalelser fra Gard, Skuld, Norwegian Hull Club og Den Norske Krigsforsikring for Skib. 

Cefor uttrykker sin fulle støtte til disse.  

 

 

Med hilsen 

  
Helle Hammer 

Administrerende direktør 


