
"Aldri fred å få?"
Hvorfor er oppgjør til trafikkskadde vanskelig og til tider konfliktfylt?

Personskadeoppgjør er et alltid aktuelt og omdiskutert tema. Ofte ser vi media ta opp konkrete 
erstatningssaker - gjerne med fokus på "konflikt" mellom skadelidte og selskapet. Nå er også et 
offentlig utvalg - "Personskadeerstatningsutvalget" - i arbeid med å utrede utmåling av erstatninger 
med sikte på å komme fram til en standardisering.

På møtet vil vi ta opp blant annet disse spørsmålene: 

- Hvorfor oppstår det "konflikter" i forbindelse med erstatningsoppgjørene - skyldes 
  det uavklarte juridiske spørsmål eller er det spørsmål om partenes holdninger?
- Hva kan begge parter gjøre for at oppgjørene kan gjennomføres raskere og uten konflikt?
- Er det en fordel for noen av partene at sakene kommer ut i media?
- Standardisert erstatning: Hva er utvalgets mandat? Hvilke fordeler og ulemper kan vi 
  se ved standardiserte erstatninger? 

I panelet har vi denne gang: 

- Advokat Truls Nygaard, If skadeforsikring
- Advokat Christian Lundin, Advoktatfirma Ness & Co
- Seniorrådgiver Per Oretorp, Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
- Advokat Knut Riisa, Advokatfirma Riisa & Co.
 
Debattleder blir seksjonsleder Egil Rollheim, TrygVesta.

Som vanlig setter vi pris på innlegg og spørsmål fra salen!

DEN NORSKE FORSIKRINGSFORENING 
The Norwegian Insurance Society   

Hansteensgt. 2 • Pb. 2555 Solli • 0202 Oslo
www.forsikringsforeningen.no

MØTE I FORSIKRINGSFORENINGEN

Onsdag 23. september kl. 16.00 - ca 18.30
i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2

se også: 
www.forsikringsforeningen.no

Vi starter som vanlig med enkel bevertning kl. 16.00. 

Påmelding innen mandag 21. september kl. 13.00 på tlf: 46 41 00 11 eller på
e-post: kristian.trosdahl@bi.no.  OBS! Hvis du er påmeldt og ikke kan komme, må du gi oss beskjed. 

Vil du ha møteinvitasjoner og annen informasjon fra Forsikringsforeningen på e-post? 
Send din e-post adresse til kristian.trosdahl@bi.no!  

Send e-post til kristian.trosdahl@bi.no dersom du ønsker å bli medlem i 
Den norske Forsikringsforening. Årskontingenten er for tiden kr 150.


