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Målet for presentasjonen 

 Å gi en oversikt over noen viktige risikoer som er knyttet til 
arbeid i utlandet og hvordan de kan/bør løses 
 

 Å bidra med  tilstrekkelig kunnskap til å  foreta en 
risikovurdering i egen bedrift/organisasjon mht arbeid i utlandet 
 

Å dele våre erfaringer fra workshops og intervjuer med ulike 
norske selskaper 

 
 

 
 

 

 



Hvorfor fokus på 

arbeid i utlandet ?  
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Økt fokus fra myndighetene og en ustabil verden 
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Trendene nasjonalt og internasjonalt 

Norske myndigheter har større fokus på midlertidig arbeid i utlandet 

enn før 

 

Norske selskaper søker i stadig større grad råd for å organisere en 

tjeneste rundt sine ansatte som arbeider i utlandet 

 

Utenlandske immigrasjon, skatte- og  trygdemyndigheter er mer aktive 

enn tidligere 

 

Duty of care doktrinen på vei inn i norsk praksis  

 

 

 



Risikoer 
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Risiko 1 – Har bedriften kontroll over deres ansatte i utlandet? 

 

Våre erfaringer: 

 Mange bedrifter mangler eierskap til spesielt forretningsreisende 

 Prosesser rundt forretningsreisende er ofte fragmentert og involverer ulike fagmiljøer  

Mange bedrifter har satt i system en tjeneste rundt utsendte arbeidstakere (expats), 

forretningsreisende oppleves som en vanskelig gruppe å ha kontroll/oversikt over 
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Risiko 1 – Best practise 

   Selskapet har foretatt en risikovurdering 
for å kartlegge farer og problemer for den 
ansatte i utlandet. Risikovurderingen gjøres 
til en del av bedriftens internkontroll 

Selskapet har utarbeidet en handlingsplan 
for de høyeste prioriterte områder  

Selskapet har definert klare ansvarslinjer 
og roller mht arbeid i utlandet 

Reiseregulativ og stasjoneringspolicy 
utvides til også å gjelde compliance og HMS 

Selskapet har etablert en helhetlig prosess 
rundt håndtering av ansatte i utlandet 

 Selskapet holder track på sine ansatte i 
utlandet 
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Risiko 2 – Etterlever den ansatte og selskapet reglene i arbeidslandet?  
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Våre erfaringer 

Våre erfaringer: 

 Global mobility oppleves som et vanskelig og kompleks fagområde, spesielt  for 

mindre bedrifter 

 HR partner mangler ofte kompetanse på viktige global mobility områder 

 Mangler som ofte oppdages: 

  Mangelfulle stasjoneringskontrakter, ikke søkt om medlemskap i 

folketrygden, inadekvat forsikringsdekning, manglende eller uriktig 

rapportering av lønnsytelser til myndigheter, ad hoc tilnærming til 

kompensasjonsmodell samt mangler i informasjon/kommunikasjon til den 

ansatte.  

Mange selskaper mangler policy, rutiner og system rundt håndtering av skatte-, 

trygd og avgiftsproblematikk for forretningsreisende  
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Case eksempel  

Administrerende direktør for et stort nordisk selskap skulle til Russland for å 

sluttføre en kontraktsforhandling.  Sekretær ordnet visum til ham og han 

reiste til Moskva i god tro.  

Da han ankom den russiske hovedstaden fattet en immigrasjonsoffiser 

mistanke. Direktøren så ut som en forretningsmann, kledd i dress og med 

dokumentmappe, og han var da også på forretningsreise  - med turistvisum. 

Direktøren ble anholdt og deportert neste dag.  
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Risiko 2 – Best practise 

Selskaper som identifiserer mulige 

risikoer på forhånd.  

Selskaper som utarbeider en 

stasjoneringspolicy og en effektiv 

prosess rundt utsendte arbeidstakere 

Selskaper som organiserer en 

compliance tjeneste og helhetlig 

policy rundt forretningsreisende.  
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Risiko 3 – har selskapet forebygget sykdom for den ansatte? 

Undersøkelse gjennomført av Synovate for 

GlaxoSmithKline viser følgende: 

•63% av de spurte bedrifter har aldri 

gjennomført en risikovurdering for å kartlegge 

om de ansatte kan bli utsatt for smittsomme 

sykdommer i utførelsen av jobben.  

•58% av de spurte oppgir at de ikke har 

fastlagte rutiner for reisevaksinering av sine 

ansatte.  

Våre erfaringer: 

•  Mange selskaper har intern bedrifts-

helsetjeneste, men mangler systemer for å 

fange opp ansatte som reiser til land med 

smittsomme sykdommer. 

•Mange selskaper har ikke rutinemessige 

helseundersøkelser før og etter et 

arbeidsforhold i utlandet. 

•Mange selskaper kjenner ikke til arbeidsgivers 

forpliktelser fastsatt i Smitteverninstruksen pkt. 

1.10.1. 
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Case eksempel – Duty of Care 

En dom fra England kan illustrere arbeidsgivers duty of care i denne situasjon;  
Palfrey vs. Ark Offshore Limited [2001] WL.  

 

Saken gjaldt en ansatt i et UK selskap som fikk malaria i forbindelse med en 
tjenestereise til Vest-Afrika. Den ansatte døde av malariasykdommen, og enken 
saksøkte selskapet med krav om erstatning for uaktsomhet. Sakens faktum viser at 
før vedkommende forlot UK informerte arbeidsgiver ham om at han burde søke lege i 
forbindelse med relevante vaksiner. Den ansatte fulgte ikke rådet, men domstolen 
tilkjente likevel enken  erstatning med grunnlag i uaktsomhet/breach of duty of care, 
selv om avdøde var kjent med at han burde oppsøke lege.  

Dommens uttalte rettsetning var at arbeidsgiver ikke hadde gjort tilstrekklige tiltak for 
å sikre at den ansatte var forsvarlig medisinsk ivaretatt under tjenestereisen. Det ble 
også vektlagt at bedriften ikke hadde offentlig informasjon tilgjenglig om medisinske 
farer forbundet med reiser til utlandet.  

 Momentene i denne dommen vil også være relevante i en uaktsomhetsvurdering 
etter norsk rett. 
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Risiko 3 – Best practise 

 Selskaper som har innført 

helseundersøkelser for ansatte som arbeider i 

utlandet og som fanger denne gruppen opp.  

Selskaper som gir god innføring til den 

ansatte om forebygging av sykdom før, under 

og etter arbeid i utlandet og som tilbyr 

vaksinasjonstjenester.  

Den ansatte har tilgang til medisinsk support 

under oppholdet i utlandet 
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Risiko 4  -  er den ansatte tilstrekkelig sikret under tjenestereisen? 

Våre erfaringer:  

 Mange selskaper har ikke foretatt 

risikovurderinger.  

 Noen selskaper har ofte ingen intern 

oversikt over de ansatte i utlandet og er 

avhengig av travel agent eller 

forsikringsselskap for å få oversikt.  

Mange selskaper gir ikke den ansatte 

tilstrekkelig sikkerhetsinformasjon om 

besøks/arbeidslandet før og under 

oppholdet. 

I tilfelle av en hendelse har ikke 

selskapet gode nok systemer for å komme 

i kontakt med den ansatte i utlandet. 
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Case eksempel – Duty of Care  

Fransk dom fattet av Saint-Lô Tribunal des affaires de 

sécurité sociale. 

 

Saken gjaldt en ansatt som arbeidet midlertidig for en fransk 

arbeidsgiver i Karachi, Pakistan.  Arbeidstakeren ble drept av en 

selvmordsbomber. Det franske selskapet ble holdt 

erstatningsansvarlig da de hadde opptrådt uaktsomt ved ikke å 

ha gjennomført tilstrekkelige forholdsregler tatt i betraktning 

sikkerhetssituasjonen i Pakistan. 
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Risiko 4 – Best practise 



Mer informasjon 
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KPMG Informasjon 
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Det er bare å ta kontakt 

Trenger du hjelp: 

 

 

 

 til å få gjennomført en 

risikovurdering  

etablert et system rundt 

håndtering av ansatte i 

utlandet  

Kontakt oss for gratis 

konsultasjon: 

 

 

Tlf. +47 4063 3313 

E-post: BTS@kpmg.no  

 

 

 

 

 

 

mailto:BTS@kpmg.no


Thank you 

Presentation by  

Per Tore Kraby Lock 

Stian Bjordal Furset 
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