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Ny överenskommelse mellan Sveriges försäkringsförbund och Svenska Kommunförbundet om restvärdesskydd
Redan 1975 träffades mellan Försäkringsbranschen Service AB (FSAB) och
Svenska Kommunförbundet den första principöverenskommelsen om restvärdesskydd. Den nya gäller fr o m den 1 januari 1996. Vid samma tidpunkt
upphör den nu gällande principöverenskommelsen från oktober 1988.
Syftet med denna nya överenskommelse är att åstadkomma en bättre grund
för en väl fungerande rikstäckande organisation för restvärdesskydd. Överenskommelsen bygger på att försäkringsbranschen förutsätts ha en väl fungerande larmförmedling. Denna larmförmedling kommer troligen att köpas
från SOS Alarm AB.
Den nya överenskommelsen innebär i huvudsak följande förändringar.
1. Försäkringsbolagen kräver att innan akut restvärderäddning startar skall
försäkringsgivaren(na) eller dennes/dessas ombud underrättas. Detta sker
via larmcentralen. Räddningstjänsten får med utgångspunkt från
räddningsledarens bedömning om behov av akut restvärderäddning och
efter beställning från försäkringsgivaren via larmförmedlaren starta akut
restvärderäddning enligt den nya överenskommelsen. Inget restvärderäddningsarbete skall således igångsättas förrän en beställning gjorts i
varje enskilt skadefall. Den nya överenskommelsen innebär inga bindande
krav på kommunen vare sig att göra anmälan om behov av restvärderäddningsarbete eller att utföra sådant arbete. Kommunen kan inte
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bli skadeståndsansvarig om en anmälan inte sker. (Jämför Kalix och Haparandafallet. Cirkulär 1995:149). En anmälan förutsätts dock ske i normalfallet eftersom det ligger i alla parters intresse att restvärderäddningsarbete kommer till stånd.
2. Utöver försäkringsbranschens uppdrag har Larmtjänst AB tecknat egna
bindande avtal med objektsägare utan försäkringsskydd. För att klara
dessa avtal kan Larmtjänst AB tvingas att teckna särskilda avtal med
kommuner. Dessa avtal blir då bindande för kommunen men ger inget
extra ekonomiskt utfall utan ställer bara krav på kommunen. Genom avtalet förpliktas kommunen att göra anmälan om behov av restvärderäddningsarbete samt att även utföra sådant arbete om beställning görs.
Vi rekommenderar kommuner som har för avsikt att teckna sådana avtal,
att i avtalet, kräva en fast ersättning för jour och beredskap.
3. Nuvarande avtal skall sägas upp av kommunen före utgången av 1995.
Kommunen behöver inte teckna några bindande egna avtal med försäkringsbranschen. Den centrala överenskommelsen med bilagor räcker som
grund för det fortsatta samarbetet.
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