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Nå kommer skattepengene
De allerfieste varsles elektronisk om papir, får du skatteoppgjøret tidligst i
skatteoppgjøret sitt siste halvdel av juni. august Den sinte puljen er klar 12. oktober.
Da ligger melding om oppgjøret klar i For næringsdrivende er skatteoppgjoret
Altinn. klart tidligst 3. august.

Det skriver Nettavisen. I gjennomsnitt ventes det at de som får
Når du mottar skatteoppgjøret, står det igjen penger i år får mellom 14.000 og

en dato øverst i høyre hjørne. Den viser at 17.000 kroner når fradrag er medregnet,
du vil få utbetalt skattepengene innen to og mens feriepengene gjerne brukes på
uker fra den angitte dagen. løpende forbruk og ferier gjennom

Dersom du leverte selvangivelsen på sommeren sà er det en helt annen

prioritering når det gjelder skattepen
gene. En undersøkelse utført av Spare
Bank 1 SMN med 320 respondenter viser
at det er en kraftig endring i hvordan folk
planlegger å bruke skatteoppgjøret sitt.

I fjor var det sparing i aksjefond og ned-
betaling av gjeld som rykket frem, men nå
er det forbruksutgifter som prioriteres
høyere og sparing i aksjefond og bank
faller tilbake.

Mannen (49) gikk
rettens vei da forsi
kringsselskapet satte
seg på bakbeina. Det
lønnet seg.
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Nå har Nord-Troms tingrett til
kjent 49-åringen erstatning på
1,9 millioner kroner etter at han
gikk til søksmål mot Protector
Forsikring, forsikringsselska
pet til Tromsø kommune.

Bakgrunnen for tvisten er en
arbeidsulykke tilbake i mai
2009. Da var mannen på jobb
for Bydrift i kommunen og
skulle laste av stein, jord og
grus inne på et nedlagt fyllings
område.

Falt fra lasteplan
Da han klatret opp på lastepla
net for å få tømt det skikkelig,
gilck det galt.

«Idet han var kommet opp i
lastekassen, skied han imidler
tid umiddelbart nedover skrå
planet med begge føttene for
an, idet han ikke fikk feste. Han
skied sidelengs, høyre jakkeer
me hang seg fast i låsen på kar-
men på kassen slik at han ble
hengende en kort tid etter skul
deren, før jalckeermet revnet og
han falt på ryggen på bakken
med hele sin tyngde», står det
beskrevet i dommen.

Selv om han var ganske så
snørbanket etter fallet, fullfer.
te han arbeidsdagen. Da han
kom hjem meldte smertene
seg for alvor.

«Samme kveld merket han
sterke smerter i høyre arm
mens han var i dusjen, armen
låste seg og han hadde store
problemer med å heve den. Da
merket han også en stor hevel
se svarende til høyre under-
arm», heter det i dommen.

Sykmeldt flere ganger
Plagene ga seg ikke og to måne
der senere oppaekte han lege.
Det endte i flere runder med
sykmelding, avspasering og fe
rie før han 31. mai 2013 var i så
dårlig forfatning at han siden
ikkeharværtpåjobb.

Da starten en årelang kamp
med kommunens forsikrings

selskap, som avslo 49-åringens
krav om yrkesskadeerstatning
på grunn av det de mente var
manglende årssalcsammen
heng mellom arbeidsulykken i
mai 2009 og mannens senere
helseplager.

Det endte i søksmål og nå har
altså tingretten gitt tromsø-
mannen rett, I tillegg til erstat
ningen på 1,9 millioner, må
Protector Forsikring også beta
le saksomkostningene hans på
314.000 kroner.

«Retten har kommet til at vil
kårene for erstatning forelig
ger», konkluderer retten, noe
mannen selv naturlig nok er
fornøyd med.

Han henviser imidlertid til
sin prosessfullnsektig, advokat
Tore Lelros, for ytterligere
kommentar.

Veldig, veldig glad
- Han er veldig, veldig glad for
at tingretten har trodd på ham.
Dette har vært en sak der mye
har vært basert på vitner, noe
som gjør at det har vært mer
usikkerhet enn i mange andre
saker, der skriftlige dokumen
ter blir avgjørende, sier Leiros
ogutdyper:

- Blant annet har vitnet for
klart seg om hvordan han var
på jobben før. Han har vært et
aktivum i jobbsansmenheng,
særlig på parkanleggene på
fastlandssiden - et aktivum
som folk har bitt seg merke i.
Dette har vært viktig og belyst
mer enn bare det for eksempel
en fastlege har nedtegnet ijour
nalen.

Dommen falt fredag og det er
foreløpig uklart hvorvidt Pro
tector Forsikring vil anke av

- Det er vanskelig å si, men
det er verdt å merke seg at dom
men har fulgt de medisinske
sakkyndige, sier Leiros og viser

«Matematisk velsei
Han mener at det er viktig at
noen tør å gå rettens vei i saker
som denne. Det er nemlig man
ge som ikke gjør det i møte med

Mannen falt og slo seg på
Jobb foÇrromsø kommune

FAR MILLION-
ERSTATNING

ADVOKAT:Advokat Tore Leiros
har vært prosessfullmektig for
tromsømonnen (49) som saksøkte
Protectar Forsikring. Det endte
med at forsikringselskapet må
betale nesten to millionerkroneri
erstatning til mannen.
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til at de tre medisinere vitnet i
rettssaken, alle spesialister
innenfor sitt fagområde.

- Alle, med unntak av Nav og
forsikringsselskapet, har vært
enige. Da er det hyggelig at også
dommeren er enig i vår vurde
ring av saken, sier advokaten.

i
har vært et tema her, sier Lei-en pengesterk forsikringsbran

sje. ros.
- Det er dessverre en tendens

til at forsilcringsbransjen gjør
dette til en matematisk øvelse.
Det medisinske og juridiske
skjønnet ofres på alteret til en
matematisk modell der alle sa
ker skal behandles skjematisk.
Men disse sakene gjelderjo folk
som er forskjellige som perso
ner, som oppfører seg forskjel
lig i ulike typer situasjoner -

blant annet med smerte, som jo

- Det er mange som lider urett
i en slik form for saksavklaring
og de færreste tør å gå til retten
med det. Det er viktig at noen
gir bransjen motstand for den
ne skjematiske salcsbehandlin
gen, legger han til.

Det har ikke lyktes for Nord-
lys å komme ikontakt med ad
vokat Hedda Maala Thoresen,
prosessfullmektig for Protec
torForsilcrlng.


