44-2009 OKN
Kostnader för inläsning vid övertagande av ärende från annat ombud
I den mån ett övertagande av ett ärende från ett annat ombud medfört extra ombudsarvode får
kostnaden härför stanna på ombudet.
Ombudet har begärt ersättning med totalt 25 530 kr, inklusive mervärdesskatt, avseende 18,5
timmars arbete.
Bolaget har medgivit 13 000 kr, inklusive mervärdesskatt, avseende 9 timmars arbete.
Ombudet har anfört bland annat att han övertagit ärendet från en advokat som gått i pension och att
det inledningsvis har varit nödvändigt med en genomgång av ärendet. Vad som sedermera återstod i
ärendet var att reglera allmän pensionsförlust, tjänstepensionsförlust och dröjsmålsränta avseende
såväl den ideella ersättningen som ersättning för inkomstförlust. Ombudet har rådgivaransvar att
ersättningsposterna är korrekt bedömda. Det är därför nödvändigt att gå igenom de handlingar som
föreligger i ärendet när ombudet tillträder. Det förekommer att bolaget vid ombudsbyte under
pågående skadereglering anger att bolaget inte står för inläsningskostnaderna i ärendet. Bolaget har i
förevarande fall inte angett något sådant.
Bolaget har genmält att ombudet debiterat tid för kontroll och genomgång av vad som återstod att
ta ställning till eftersom detta inte var oklart när ärendet överlämnades till ombudet. Med hänsyn till
att både beräkningsmall och grunduppgifter presenterats av bolaget förefaller angiven tid för
kontroll och beräkning väl tilltagen. Om och i den mån övertagandet av ärendet medfört extra
ombudsarbete är det inte något som ekonomiskt ska belasta klienten eller det försäkringsbolag som
svarar för klientens ombudskostnader.
Ombudskostnadsnämnden gör följande bedömning.
Ombudskostnadsnämnden erinrar om att det åligger ombudet att visa att det begärda arvodet är
såväl nödvändigt som skäligt. Den arbetsredogörelse som ombudet har lämnat och utredningen i
övrigt ger inte stöd för bedömningen att det arvode, 25 530 kr, inklusive mervärdesskatt, som han
begärt för nedlagt arbete är skäligt. I den mån övertagande av ett ärende medför extra
ombudsarvode får kostnaden härför stanna på ombudet. Ombudet får anses vara skäligen
tillgodosedd med 17 940 kr, inklusive moms.
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