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Høring —Arbeidsgrupperapport om forsikringsskjønn

Viviser til Finansdepartementets høringsbrev av 31.januar 2013.

Et spørsmål som diskuteres i rapporten, er hvordan skjønnskostnadene skal fordeles.
Utgangspunktet er at hver part bærer kostnadene til egen oppnevnt skjønnsmann og at
andre kostnader ved skjønnet fordeles med en halvdel hver. Arbeidsgruppen konklude-
rer på rapportens side 40:

Arbeidsgruppen vil [...1 anbefale at der selskapet krever skjønn, skal selska-
pet tilby å dekke motpartens kostnader, og at sikrede må samtykke til dette.
Forslaget begrenses til skjønn der sikrede er forbruker. Utover at dette er i
samsvar med dagens praksis er begrunnelsen til dels at sikrede som ikke er
forbruker, i større grad er i stand til å ta kostnadene ved dette og til dels at
en utvidet forbrukerbeskyttelse bidrar til et bedre likepartsforhold mellom
forsikringsselskapet og sikrede. Det legges til grunn at en næringsdrivende i
større utstrekning enn en forbruker er i stand til å ivareta sine interesser.

Som påpekt i rapporten, kan et skjønn medføre kostnader på flere titusen kroner. Spe-
sielt for mindre næringsdrivende kan dette representere en betydelig kostnad. Vime-
ner derfor at anbefalingen om at selskapet skal tilby å dekke motpartens kostnader når
selskapet krever skjønn, ikke bør begrenses til forbrukere, men også utvides til å gjelde
næringsdrivende.

Vihar vurdert spørsmålet om når sikrede bør få informasjon om skjønnsadgang. Det er
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enighet om at det skal forskriftsfestes en opplysningspliktdersom en forsikringsavtale
der det er vanlig med skjønnsadgang, ikke inneholder en slik adgang. Dermed unngår
en at det inngås forsikringsavtaler som ikke gir rett til skjønnsadgang, uten at forsik-
ringstaker er informert. På denne bakgrunn mener vi flertallets syn i spørsmålet om når
informasjonbør gis, har mest for seg; det må være tilstrekkelig med opplysningsplikt
om skjønnsadgang først når skade har inntruffet.

Vi slutter oss til flertallets syn i spørsmålet om hvorvidt det er behov for en ny forskrift
om forsikringsskjønn. I første omgang bør arbeidsgruppens forslag fremmes som vei-
ledende normer. Dersom det viser seg at selskapene ikke tar inn forslagene i sine for-
sikringsvilkår,kan en på et senere tidspunkt vurdere forskriftsfesting av enkelte be-
stemmelser.

Med hilsen

SiljeOnes (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Tor Hugo Hauge
seniorrådgiver
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