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Erstatning av private eiendeler brukt i tjeneste 

 

Side 2  

1. Innledning 

a. Hensikt 
Prosedyren er veiledende for å avklare når kommunen eller ansatte er erstatningspliktige for skade 

på private eiendeler. Dette inkluderer private eiendeler som ansatte har tatt med på eget initiativ 

eller som er avtalt på forhånd med leder. Prosedyren omfatter ikke tyveri da dette blir en politisak. 

b. Ansvar 
Avgjørelse om erstatning i enkelttilfeller tas av enhetsleder med personalansvar. Eventuell erstatning 

skal også dekkes innenfor rammen av vedkommende enhets budsjett. 

c. Avvikshåndtering 
Avvik meldes i kommunens elektroniske internkontrollsystem. 

2. Erstatning av private eiendeler brukt i tjeneste. 
Eigersund kommune erstatter nødvendige private eiendeler som ødelegges i tjenesten under 

følgende vilkår: 

 Det er åpenbart at skyldforholdet ikke kan tilskrives den ansatte selv. 

 Saken er på skadetidspunktet meldt som et avvik, enten elektronisk eller som en del av 

intern skademelding. 

 Det er ansett som nødvendig at private eiendeler brukes i tjenesten eller naturlig å benytte 

under utførelsen av arbeidet. Spesielt utstyr skal forhåndgodkjennes av leder. 

 Hvis tapet/skaden ikke dekkes av den ansattes forsikring eller av skadevolder. Se eget punkt 

om erstatningsbeløp. 

 

2.1 Erstatningsbeløp og egenandel. 
Dersom vilkårene for erstatning er oppfylt vil arbeidsgiver som hovedregel kunne dekke eiendeler 

med et beløp på inntil kroner 2000,-. Det påpekes imidlertid at en mindre erstatning vil vurderes 

dersom skadet verdi overstiger verdien av hva man kan forvente ansatte bruker på jobb. 

Ved skade på nødvendig utstyr som vanligvis har en høyere verdi, eksempelvis briller, skal faktiske 

kostnader vurderes dekket. 

Hvis skaden dekkes av en forsikringsordning, vil arbeidsgiver vurdere å dekke egenandelen. Det 

forutsetter at det ligger innenfor beløpsgrensen og at øvrige vilkår for erstatning er oppfylt. 


