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Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Försäkring på transportområdet i krig och kris
(SOU 2013:28)
Statskontorets övergripande bedömning
Statskontoret välkomnar översynen av reglerna för statlig krigsförsäkring på
transportområdet. Såväl transportmarknadens utveckling som de senaste
årens erfarenheter av hur kriser kan se ut motiverar en anpassning i regelverken, vilket beskrivs väl i betänkandet. När det gäller organisationen av
verksamheten och effekterna på övergripande förvaltningsmässiga principer
efterlyser Statkontoret en mer välgrundad analys.

Konsekvensanalys
I konsekvensanalysen saknas en analys av vad som händer om försäkringsmarknaden anpassar sig till en ny lagstiftning genom att säga upp försäkringar vid fler och mindre allvarliga händelser än i dag.
Att anta att kvaliteten i beredskapen kan öka samtidigt som uppgiften
utvidgas med oförändrade utgifter för nuvarande krigsförsäkringsnämndens
verksamhet förefaller inte vara realistiskt. Åtminstone till dess att praxis för
en utvidgad krigsförsäkringslag är på plats kan det förväntas kosta mer.

Statskontorets bedömning av vissa enskilda förslag
Utökad beredskap på transportområdet
Statskontoret tillstyrker förslaget och instämmer i utredningens bedömning
att det finns såväl fördelar som risker med att ha ett förberett regelverk som
snabbt kan träda i kraft vid större kriser som gör att försäkringsmarknaden
inte fungerar. Det förslag som läggs fram har dock brister främst vad gäller
kriterier för när lagen ska träda i kraft och hur ledningsorganisationen ska se
ut.
De statliga försäkringsvillkoren
Statskontoret tillstyrker den del av utredningens förslag som rör att villkoren
ska utformas på ett sätt som undviker snedvridning av konkurrensen. När
det gäller vad som menas med att villkoren så långt som möjligt ska utformas på ett affärsmässigt sätt efterlyser Statskontoret en mer ingående ana-
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lys. Detta mot bakgrund av att regeringen i den förvaltningspolitiska propositionen, prop. 2009/10:175, har slagit fast att statliga myndigheter som
regel inte bör sälja varor och tjänster på marknaden. Att regeringskansliet
skulle riskera att behöva bedriva försäkringsverksamhet skulle enligt Statskontorets bedömning vara en direkt olämplig ordning.
Regeringen bör besluta om handläggande myndighet
Statskontoret tillstyrker förslaget.
Bör Krigsförsäkringsnämnden avvecklas?
Statskontoret är tveksamma till förslaget att avveckla Krigsförsäkringsnämnden eftersom såväl konsekvenserna för verksamhetens kvalitet som de
organisatoriska förutsättningarna inte har utretts i tillräcklig omfattning.
Statskontoret saknar en analys av om det är organisationsformen eller det
faktum att det sällan inträffar stora kriser och krig som gör det svårt att
upprätthålla kvaliteten i Krigsförsäkringsnämndens verksamhet. Det saknas
även en fördjupad analys och beskrivning av varför man från början har valt
den befintliga konstruktionen.
Det är utifrån betänkandet svårt att tolka om den särskilda organisation som
ska träda in vid krigsförhållanden bör övergå till att bli en egen myndighet,
vara ett särskilt beslutsorgan under den ordinarie myndigheten eller vara en
organisation som är underställd den ordinarie värdmyndigheten.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Ann-Katrin Berglund och utredare Anna Fransson, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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