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Høring - Garantiordning for skadeforsikring  - Utkast til  forskrifter

Vi viser til Finansdepartementets brev av 08.09. 2006.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) er positiv til at det nå
utarbeides forskrifter for regulering av garantiordning for skadeforsikring.

KS mener at likebehandling mellom norske og utenlandske forsikringsselskaper for å
unngå uheldige konkurransevridninger er svært vesentlig og at det derfor er tilfredsstillende
at det nå utarbeides et felles regelverk og regime for alle skadeforsikringsselskapene.

KS støtter initiativet til avgrense garantiordningens virkeområde til risiko som består i
Norge slik det fremgår av § 1-1. Utrykket "sitt vanlige bosted her i riket" i samme §
harmonerer imidlertid dårlig med begrepene som brukes i Lov om yrkesskadeforsikring.
Det bør utvilsomt klart fremgå at Lov om yrkesskadeforsikring omfattes av
garantiordningen og vi ber om at dette vurderes nærmere.

§ 1-2 avgrenser garantiordningens dekningsområde ut fra formålet om at den bør være en
sikkerhet for privatpersoner og mindre næringsdrivende som ikke kan forutsettes selv å ha,
eller er i stand til å skaffe seg, den kompetanse som er nødvendig for å vurdere et
forsikringsselskaps soliditet.

KS er ikke enig i denne avgrensingen; Kunnskap om forsikring er generelt svært
mangelfull. Kun de største kommuner/fylkeskommuner besitter kompetanse som gjør det
mulig å vurdere soliditeten til forsikringsselskaper. KS vil i tillegge hevde at bruk av
megler heller ikke vil avhjelpe arbeidslivets behov i vesentlig grad. De som allerede har
forsikringskompetanse bruker meglerleddet ved tegning av forsikring for å oppnå
økonomiskbedre avtaler. Bruk av megler for øvrig er ikke særlig utbredt, samtidig som vi
antar at utbredelsen av meglere nå er synkende etter omlegging av prissystem for bruk av
meglere.

§ 1-2 første ledd nr 6 bør derfor utgå.
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KS er godt fornøyd med at forskriften legger opp til en svært høy grad av likebehandling
mellom norske og utenlandske forsikringsselskaper. Vi mener, i likhet med tidligere
tilsvarende uttalelser fra Banklovkommisjonen, at det også er tungtveiende grunner til at
utenlandske forsikringsselskap med hovedsete i EØS-området som driver
grenseoverskridende virksomhet bør omfattes av garantiordningen.

Forskjellene innen EØS med hensyn til soliditetskrav og omfanget av garantiordninger for
skadeforsikringsselskap vil medføre et urimelig kostnadsmessig konkurransefortrinn for
utenlandske aktører i det norske forsikringsmarkedet, slik forskriften er foreslått utformet.

KS tar som en selvfølge at det skal være størst mulig samsvar mellom premieinntektene
som tas med i beregningsgrunnlaget og garantiordningens dekningsområde. KS mener
derfor at det må utarbeides et "totalregnskap" som viser alle inntekter, også avkastning av
avsatte midler, og utgifter til garantiordningen.

Garantiordningens eksistens kan kun garanteres hvis det åpnes for innsyn og
påvirkningsmuligheter. Etter vår menig kan dette best oppnås gjennom deltagelse fra KSs
side i garantiordningens styre.

KS vil  at alle forsikringsselskapene som tilbyr skadeforsikring innenfor garantiordningens
dekningsområde skal godkjennes av Kredittilsynet/Finansdepartementet. Godkjenningen
skal fremstå som en kvalitetssikret garantiordning for forbrukere og arbeidslivet .  Dessuten
bør kontrollmyndigheten foreta løpende tilsyn med medlemmene av garantiordningen.

Med hilsen

Olav Ulleren
Adm. dir D Vidar Bautz
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