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Forsikring & Pension

Forsikring & Pension har modtaget udkast til bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade i høring, og vi takker for muligheden for at afgive bemærkninger.
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Forsikring & Pension finder det beklageligt, at der til høringen ikke var vedlagt
nogen form for baggrundsinformation for så store forhøjelser af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings takster for behandling af arbejdsulykkesager samt udtalelser i private erstatningssager. Forsikring & Pension har dog efterfølgende haft et
godt og informativt møde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om takstforhøjelserne.

www.forsikringogpension.dk

Der skal indføres bestemmelse om, at forsikringsselskaberne kan regulere arbejdsskadeforsikringspræmierne uden fritstilling af kunderne
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Bekendtgørelsen fastsætter en takststigning på 53 pct. for nyanmeldte arbejdsulykkesager (fra 4.369 kr. i 2016 til 6.690 kr. i 2017), mens der er tale om en
takststigning på 155 pct. for revisioner og genoptagelser (fra 2.620 kr. i 2016 til
6.690 kr. i 2017). Hvis man tager udgangspunkt i antallet af arbejdsulykkesager
behandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (daværende Arbejdsskadestyrelsen) i 2015, betyder de nye takster, at forsikringsselskabernes og de selvforsikredes udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil stige med ca. 70 mio. kr.
i 2017 – en stigning på 67 pct.
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Forsikringsselskaberne har ikke haft mulighed for at inddrage denne betydelige
merudgift i de aktuelle budgetter og forsikringspræmier. Derfor vil det være
nødvendigt, at følgende bestemmelse indsættes i bekendtgørelsen:
”En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige en forsikring på grund af en
forhøjelse af præmien, som alene er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der
er en følge af vedtagelsen af denne bekendtgørelse”.
Forsikring & Pension gør opmærksom på, at tilsvarende bestemmelse fx er anvendt i forbindelse med forslag til lov om ændring af social pension, lov om ar-

Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

bejdsskadesikring mv. (regulering af folkepensionsalderen) i efteråret 2015
(L40).
De nye takster giver anledning til høje forventninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
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Forsikringsselskaberne afventer fortsat forbedring af sagsbehandlingstid og kvaliteten af afgørelserne, efter at Arbejdsskadestyrelsen blev nedlagt og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtog Arbejdsskadestyrelsens opgaver.
Forsikring & Pension forventer, at forsikringsselskaberne – nu hvor taksterne
sættes så kraftigt i vejret – vil opleve, at


Kvaliteten af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser forbedres



Sagsbehandlingstiden nedbringes



Forsikringsselskabernes henvendelser vedrørende revisionssager, hvor der
uberettiget udbetales en løbende ydelse (fx fordi den tilskadekomne er tilbage i job), bliver opprioriteret.

Et af de områder, hvor forsikringsselskaberne har oplevet en svingende kvalitet
af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser, er i relation til fastsættelse af
revisionsdatoer. Forsikringsselskaberne oplever, at revisionsdatoerne i en del
sager er fastsat uden begrundelse og meget kort ude i fremtiden. Når der fremover skal betales 6.690 kr. (i stedet for 2.620 kr.) for en revisionssag, må det
forventes, at forsikringsselskaberne vil have større fokus end i dag på, om revisionsdatoerne er lægeligt og retligt velbegrundede.
De uventede og voldsomme merudgifter for forsikringsselskaber og arbejdsgivere understreger behovet for reform af arbejdsskadesystemet
Forsikring & Pension mener, at arbejdsskadesystemet har stort behov for at blive reformeret, hvilket særligt indebærer enklere regler, større fokus på fastholdelse og et bedre samspil med sociale ydelser og erstatningsansvarsloven.
De uventede takstforhøjelser giver særligt anledning til at overvejelser om, at


Lade forsikringsselskaberne få ansvar for en større del af sagsbehandlingen i
arbejdsskadesager. Forsikringsselskaberne har ekspertisen og IT-systemerne
til at behandle personskadesager og vil kunne udføre sagsbehandlingen bedre, billigere og hurtigere.



Begrænse antallet af genoptagelser og anker i arbejdsskadesystemet. Der er
i dag mange genoptagelser, der ender i ingenting, og det bør overvejes, om
det forstsat skal være helt uden økonomiske konsekvenser for den tilskadekomne at få sin sag genoptaget igen og igen.

Kraftig stigning i taksten for at få en vejledende udtalelse om erhvervsevnetab i private erstatningssager
Taksten for at få en udtalelse om erhvervsevnetab fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring stiger med den nye bekendtgørelse fra 8.600 kr. til 23.040 kr. (en
stigning på 168 pct.). Forsikringsselskaberne kan ikke genkende, at det skal koste 23.040 kr. at foretage en erhvervsevnetabsvurdering, når alle akter foreligger.
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Forsikring & Pension kan ikke afvise, at den nye takst for udtalelse om erhvervsevnetab vil påvirke forsikringsselskabernes vurdering af behovet for at indhente
en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Forsikring & Pension står naturligvis til rådighed, hvis høringssvaret giver anledning til spørgsmål.
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