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Høringssvar - bekendtgørelse om takster for administration pr.
1. januar 2018
Forsikring & Pension (F&P) har modtaget udkast til bekendtgørelse om takster for
administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade i høring, og vi takker for muligheden for at afgive
bemærkninger.
F&P bemærker, at der med den nye pris på 7.880 kr. for behandling af en arbejdsulykkesag i AES, lægges op til en stigning på 18 pct. ift. 2017. Dette kommer
oven på særdeles voldsomme stigninger i prisen for at få behandlet en arbejdsulykkessag fra 2016 til 2017. Pr. 1. januar 2018 vil prisen for at få behandlet en
nyanmeldt arbejdsulykkesag dermed være steget med 80 pct. siden 2016, mens
prisen for at få behandlet en revisions- eller genoptagelsessag være steget med
201 pct.
F&P finder det beklageligt, at der ikke var vedlagt nogen form for forklaring, begrundelse eller dokumentation for prisstigningen pr. 1. januar 2018. Særligt set i
lyset af, at det var præcis samme situation, forsikringsbranchen stod i sidste år,
hvor der heller ingen dokumentation var vedlagt takstbekendtgørelsen, der betød
voldsomme stigninger i prisen for at få behandlet en arbejdsulykkesag. Da AES
har monopol på administrationen af arbejdsulykkesager, kan forsikringsselskaberne ikke gå andre steder hen, hvis de finder sagsbehandlingen i AES for langsom, for dårlig eller for dyr. Alene af denne årsag er det ekstra vigtigt, at forsikringsselskaberne bliver informeret åbent og ærligt om ændringer i priserne – særligt når der er tale om ekstraordinære stigninger.
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Det har dog inden høringsfristens udløb – på F&P’s foranledning – været muligt at
få et godt og konstruktivt møde med AES, hvor dokumentationen for prisstigningerne blev gennemgået. F&P anerkender, at AES har arbejdet intensivt og målrettet med at få sagsbehandlingen af arbejdsskadesager til at køre bedre, og at
nye IT-systemer og nyt sagsbehandlersystem naturligvis koster. F&P anerkender
endvidere, at det er lykkedes AES at få nedbragt antallet af meget gamle sager.
F&P ser frem til, at vi næste år bliver inviteret til en forhåndsorientering om takstfastsættelsen i 2019, således at forsikringsselskaberne kan blive informeret om
begrundelserne for eventuelle prisændringer.
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F&P står naturligvis til rådighed, hvis høringssvaret giver anledning til spørgsmål.
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