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Det er nå fremmet et forslag om at SKADEFORSIKRINGS-SELSKAPENE
også skal gies til oppgave å administrere en "AVGIFTS-ØKONOI" -

tilavarende REGISTRERTE KJØRETØYERS ÅRSAVGIFT.

Imidlertid, samfunnet her tidligere  gjennom  BILANSVARSLOVEN "gitt

bort økonomien" I vegtrefikkulykker og vegtrafikkuhell til

SKADEFORSIKRINGS-SELSKAPENE.

Jeg ser det som riktig førat nevne det jeg opplever aom meget

mangelfull oppfølging av Lov-giver og Loveier-anavaret vedr.

Bilansvaraloven, ved at samfunnet ble. ikke har satt krav til at

skadeforsikrings-aelskap m& pinegges å gjøre tiltak for  &L  få
redusert alle former for trafikkrisiko/trafikkuhell/trafikk-

ulykker, og at skadeforsikringselskap må rapportere og gi

tilbakemelding til  aamfunnet  om vegtrafikkrisiko-enliggender, og

at skadeforsikrings-selskaper må bruke Norak Lov (vegtrafikklov-

/trafikkregler) i ain skade-seksbehandling.

Grunnet mangefull samfunnameasig oppfølging av skadeforsikrings-

selskapers økonomiske samarbeids-aktiviteter, har skade-

forsikrings-selskapene bla. kunnet inngå samarbeidsavtaler vedr.

skede-sakabehandling, dette selvaagt av økonomiske interesaer -

reaket mulig skadesaksbehandlig, og enkleate og billigste form

for skadesaksbehandling.

Dersom man er uheldig I vegtrefikken - og opplever et uønsket

sammenstet -  så  ber skadeforaikringa-selakapene de involverte

fylle ut et "atanderd akedemeldingaskjeme" - der skyld og ensver

vedr. et uhell ikke avgjørea med bakgrunn i offentlig-rettslige

beatemmelaer (Vegtrafikklov - Trafikkregler - mv. mv.).

Nel  da,-  akadeforsikrings-selskapene har inngått økonomiske

semarbeids-akedesaksbehandlings-avtaler aom binder selskapene aeg

imellom - faktiak så aterkt, - at;

"Av ørelaer under re reasavtalen binder forsikrin aaelaka ene
se imellom selv om kunden ikke akee terer ek lds ørsmålet i
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kollis onen o selv om en domatol røvin senere skulle komme til

at kundene a n var det korrekte."

jeg ter vedlegge kopi av utskrift fra internett av "Juslekaikon"

som dokumentaajon. der fremgår det at "REGRESSAVTALEN" I

utgangspunktet kun skal regulere "KASKO-SKADER" - men I prakaia

brukes regressavtalen på alle typer skedesaksbehandling - ogaå på

ANSVARS-SKADE-SAKSBEHANDLING.

Justiadepartementet skriver i brev av 11/12-2013 til meg (kopi

følger vedlegt) at de kjenner til aituaajonen,

men Juatiadepartementet hevder at Typeløsningsavtalen bere binder

aelakepene internt -

og at overfor den enkelte fører/eler så skal selskapet vurdere

hver enkelt sek helt konkret -

og at dersom selskapet finner at ansvaret i den konkrete saken

bør fordeles annerledes enn det typeløsningsavtalen gir anvianing

på,

MA aelskapet gjøre opp I henhold til dette overfor akadelidte,

men dette skjer dessverre ikke i preksis,

for har skedeforsikrings-selskapene blitt enige seg imellom for

valg av passende "typeløsnings-skisse" -

da er saken helt låst overfor fører/eier,

selv antar jeg at forklaringen for denne etablerte praksis ligger

at tjeneateataben til Skadeforsikrings-selskapene kun er

skolert i "Typeløsnings-avtalen" - så skedeforsikrings-selskapene

har ikke engang en tjeneste-produkajons-linje med fagl1ge

ressauraer og kvallteter for å kunne vurdere aaker I henhold til

Vegtrafikkloven og dens beatemmelser - det er rett og alett for

kostbart.

Slik jeg forstår regressavtalen - og dens "typeløsnings-skisser",

så er det kun kjøretøyenes situaajon/posleijon akkurat

sammenstet-øyeblikket som hensyntes/vektlegges - og da kun ut i

fra de opplysninger som partene har "krysset av for" på et

Standard skedemeldings-skjema (oftest fyllt ut på skadested).

Selve hendelses-forløpet - og hvilke handlinger som bilførere

gjorde £orut sammensteit - og hvilke handlinger/aktiviteter

uhellet - ulykken - således er en virkning av, - blir derfor ikke

henayntatt - eller undersøkt (vurdert).

I prakala innebærer dette at samfunnet ikke kan få konstruktive
tilbakemeldinger for å £å redusert vegtrefikk-risiko, og således
gjøre konstruktive tiltak for å få ned antallet vegtrafikkuhell

og vegtrafikkulykker.

Det meget negative eamfunnameasig sett vedr. samfunneta

mangel£ulle oppfølging av BILANSVARS-LOVEN er at dersom akede-

forsikrings-selskapene £. eka. har "100" i utbetalinger, - vel aå

kan de antakelig kreve inn ca. "150" fra forsikringstakere - og

da har de "50" i dekningsbldrag. Men deraom utbetelinger atiger

til "200", de vil akede-foraikrings-selakepene kunne tilavarende
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kreve inn "300" fra forsikringatakere, - og da vil de få "100" i

dekningabidrag !, M.A.O. - deato atørre akade- og ulykkea-nivået

blir i sammfunnet, - desto sterre blir økonomien - og derav

fortjeneate-mulighetene ogaå, til skadeforaikringa-aelskapene !.

Egentlig burde jo skadeforsikringa-aelskapene blitt premiert

økonomisk av samfunnet dersom skadeforsikrings-selskapene hadde

utviklet kunnakap om vegtrafikk-risiko og gjennomført uhell- og

ulykkes- forebyggende og -reduserende tiltak. Slik situaajonen

er i dag, vil skadeforsikringa-aelakaper straffea økonomiak med

mindre omaetning deraom vegtrafikkrisikoen blir redusert I.

AD. HØRINGSNOTAT - FORSLAGET OM ARLIG AVGIFT PA TRAFIKKFORSIKRING

TIL REGISTRERTE KJØRETØY.

Araavgift er pr. deto en fiskalavgift - og et forvaltnings-

anliggende, der sakabehandlingen og avgiftainnkreving pr. dato

er underlagt forvaltningalovens beatemmelser.

På en måte kunne det jo  være  gunatig at Skadeforsikringa-

selskaper kunne tjene penger på annet enn uhell og ulykker, men

apøramålet er om akedeforsikrings-selskaper også vil lege sine

egne "samarbeids-avtaler" og "aaksbehandlingaregler" tilavarende

regreaaavtalen vedr. en mulig årlig avgift på trafikkforsikringer

for registr'erte kjøretøy ?.

Jeg husker at £or noen år siden så ble forsikringa-selakaper

pålagt å kreve inn en "Personakede-avgi£t". Jeg opplevde da at

et eget konatruert mindre uregiatrert motor-redakap jeg hadde

tegnet anaversforsikring på (brukea mest aom greaa-klipper) -

også ble ilagt "personskadeavgift" - kr. 100,- (lav aata) i

noen år.

Således er jeg meget usikker på om skadeforaikringa-aelskaper

dag har bedre anavers-pollae-regiatere, poliae-registrere aom

akiller mellom regiatrerte motorredakap (åraavlfts-pliktige) - og

uregiatrerte motorredakap (ikke åraavgifta-pliktige).

Så jeg apør meg, vil jeg nok enda en gang kunne få en avgift på

den ansvars-forsikring jeg har tegnet på mitt lille hjemmelagde

motor-redskap ?, et kjøretøy med maka. hastighet på 12 km/t - et

kjøretøy som verken er registreringa-mulig eller godkjenninga-

mulig.

Og vil tilavarende elle uregiatrerte men anavars-£oraikrede

gravemaskiner og lignende motorredskaper til entreprenører også

kunne bli ilagt den forealåtte nye årlige avgift på trafikk-

forsikringer, fordi polise-registerne til forsikrings-aelakaper

muligens ikke skiller mellom "arbeids-maskin-anavars-

skadeforsikring" - og "vegtrafikk-ansvars-skadeforsikring" ?, jeg

tror det er riktig å stille dette spørsmålet.

Hvilken oversikt har myndighetene i dag over foraikringa-

selskapenes polise-strukturer og registere, og vil forsikrings-

selskapene kunne påta seg en aådan oppgave uten at det oppatår en

ny mengde "miaforståelser" - og mange feil ileggelser av ny

"årlig foraikringa-avgift" ?.

Vedr. den tidl. nevnte ilegte Personakedeavgift gikk det den gang

et par år med noen henvendelaer til bla. Samferdaela-departemenet



Ole Thoresen 4. ev 4.

før jeg alapp å måtte betale personskedeavgift kr. 100.-  på  mitt

mindre uregiatrerte motorredakap - og jeg fikk ikke "avgifte-

pengene" tilbake, men hvem fikk de kronene urettameaaig den
geng ?.

Og hvem skal jeg gjøre henvendelae til nå, dersom jeg nå skulle
motta krav om en årlig avgift på ensvarsforaikringen for mitt
lille uregistrerte motorredskap 7, forsikringselskapet ?  - i aå

fell, hvilke aekabehadlingaregler gjelder da 7, - eller akel jeg
skrive til Finensdepartement - evnt, avglftamyndigheter eller
trafikkmyndigheter (Samferdaels-departement - Vegdirektoretet) 7,

- (da diase spøramål nevnes som mulig fremtidig utfordring
dette høringa avarbrev/notat - akel selvaegt ikke

Finensdepartementet avare for disse apøramål nå>.

Min foreløbige konkluajon er et foraleget er intereaaant,

(dog kun dersom det er "politisk enighet" om et en årlig avgift
på kjøretøyer kun skel være en "standard avgifts-sats" og uten
feeks. miljø-profil 1 mange år fremover),

men at myndighetene eventuellt m& følge opp den praktiske

gjennomføring meget  bedre  enn hve som akjedde med den tidligere
"Person-akede avgift" - myndigheter må aette atrenge krav til
"avgifta-seksbehandling", og også gi beatemmelser for hvorledes

mulig feil ilagt avg1ft skal aakabehandles og evnt.
tilbakebetelea.

Imidlertid, jeg ser det som riktig å atille apørsmålet om ikke
den "gamle årsavgiften" - "har gått ut på dato" - selv mange byer
i Norge har  nå  fått atore forurensings-utfordringer - og jeg vil
anta at "særevgifter" knyttet til det enkelte kjøretøyera utalipp

og daglig bruk vil kunne være den meat effektive metode til å få
ned forurensing i samfunnet i nær fremtid.

Det er tvilsomt at akedeforalkrings-selskapenea polise-reglatere

vil kunne møte en aåden mulig avgifts-utfordring, og av denne

grunn kan det være meget feilalått politikk og la akade-

foraikringa-selakeper og det offentlige nå gjennomføre en koatbar
adminiatrativ omlegging for å kreve inn en årl1g avgift på
trafikk-anavers-forsikringer, når dette om få år kanakje må
endres igjen - og det offentlige selv må andministrere en miljø-
profilert-avgift - meat sannsynelig de i forhold til mengden
forurensing som hvert enkelt jeretøy alipper ut - og til aktuell

bruk.

Vedlegg: Kopi av internett "Jusleksikon"
kopi av Justia.dep. brev ev 11/12-2013 tll meg.


