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Forslag til endring i Instruksen for Norsk Naturskadepool § 5

Instruks for Norsk Naturskadepool § 5 lyder:
"Alle skader skal meldes til NP hver måned, senest innen den 5. i nærmeste påfølgende måned etter
at skaden inntraff. Innmelding skal skje på særskilt skjema og inneholde opplysninger om skadens
brutto størrelse og foretatte betalinger. Ved koassuranse kan det ledende selskap alene melde inn
skaden. NPs styre fastsetter egen instruks for innmeldingsskjema og bruken av det."

Dagens skademeldingsrutine

Dagens skaderapporteringssystem er utviklet i 1991 og er databasen for all økonomisk utligning i

Norsk Naturskadepools (NP) virksomhet. NP registrerer, avregner og utligner mellom

medlemsselskapene alle meldte naturskader i ordningen, basert på skaderapporteringssystemets

registre. Dagens system er sårbart bl.a. som følge av 19 år gammel programvare hvor service må

forventes å bli stadig vanskeligere tilgjengelig. Systemet har i tillegg begrensede

rapporteringsmuligheter i forhold til hva som er ønskelig. Blant annet tillater ikke systemet

elektronisk rapportering. NP sender årlig ut papirrapporter tilsvarende ca 100 000 ark. Alle rapporter

må tilsvarende følges opp manuelt i selskapene.

For de største skadeforsikringsselskapene skjer innmelding fra selskapene ved månedlige "kjøringer"
som skal være sendt administrasjonen innen den 5. i hver måned. Disse kjøringene omfatter skader
registrert innen utløpet av foregående måned.

De øvrige selskapene rapporterer manuelt ved at de innen den 5.ihver måned sender inn
skademeldingsskjema for hver enkelt skade de har registrert i foregående måned. Disse skjemaene
sendes NP for registrering i dagens løsning.

Nytt skaderapporteringssystem
Styret i Norsk Naturskadepool vedtok i styremøte 22.oktober 2009 midler i budsjettet for 2010 til
prosjektet — utvilding av et nytt skaderapporteringssystem.

Adsrunistraers FNO Finansnæringens Fettesorganisasjon Finance Norw

Postadresse/Postat address: Kontoradresse/Address: Telefon/Tetephone: Norsk Naturskadepoot
Pestboks 2529 6(88 i fJaesteonsgt. 2, Oste‘ 47 23 28 47 50 Organisasjonsnr./Organisation no:
N-0202 Osfe E- rnail: pool.fne.ne Faks/Fax: NO 972 506 584

www.naturskade.no  - 47 22 44 58 88 Bankgiro: 6730 55<",222



Målsetting med det nye skaderapporteringssystemet
Målet er at det nye skaderapporteringssystemet skal være et solid og driftssikkert system med mer
moderniserte rutiner knyttet til innmelding av skader, utbetalinger og uttak av rapporter og
statistikk. Systemutvikler er NP og IT-verket.

Nytt skaderapporteringssystem
Registrering av data i det nye systemet vil foregå på to ulike måter, enten via maskin til maskin
integrasjon via web-tjenester eller via et web-grensesnitt. Maskin til maskin integrasjon betyr at
forsikringsselskapene får mulighet til å integrere sine skadesystemer med det nye systemet slik at
man kan gjøre online registreringer av informasjon når det oppstår i selskapenes skadesystemer.
Alternativt skal selskapet kunne velge å registrere skader og utbetalinger i batch via et tilsvarende
grensesnitt. De mindre selskapene vil mest sannsynlig velge å registrere skader og utbetalinger via
web-grensesnittet.

Nye meldingsrutiner
NPs nye skaderapporteringssystem forutsetter nye meldingsrutiner blant annet ved at det nye
systemet går over til datobegrep med hensyn til registreringsperiode, mens det gamle systemet
bygget på et periodebegrep.

Forslag til endring
På denne bakgrunn ber vi om at ordlyden Instruks for Norsk Naturskadepool § 5 første punkt endres
som følger:

Alle skader skal meldes NP hver måned, senest innen siste dag i måneden skaden inntraff.

Dette innebærer at månedsavregning utføres på skader og utbetalinger meldt innen utl et av
måneden. Skader som eventuelt meldes etter utløpet av "skademåneden" kommer med på neste
månedsavregning. Skaden vil uansett bli registrert med skadedato slik at skaden vil registreres på
riktig skadeårgang/måned. Innrapporteringen har betydning for når skaden blir avregnet og utlignet.

Vi imøteser departementets tilbakemelding, og ber om mulig at vår henvendelse prioriteres.
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