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Forsikring & Pensions høringssvar 

Forsikring & Pension har modtaget udkast til ”Bekendtgørelse om takster for ad-

ministration pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring 

mod følger af arbejdsskade” og udkast til ”Bekendtgørelse om takster for admini-

stration pr. 1. januar 2019 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland” i 

høring.  

 

Vi takker for muligheden for at komme med bemærkninger til de takststigninger, 

som bekendtgørelsesudkastene lægger op til. 

 

Vi vil indledningsvis bemærke, at vi er tilfredse med, at Arbejdsmarkedets Er-

hvervssikring (AES) tidligere på måneden orienterede Forsikring & Pension og vo-

res medlemmer om baggrunden for, at AES’ bestyrelse har indstillet takststignin-

gerne til ministeren. Den slags åbenhed og gennemsigtighed er med til at fremme 

samarbejdet mellem parterne. 

Takststigningerne 

Vi har noteret os, at der lægges op til en betydelig gennemsnitlig takststigning på 

14,3 procent. Vi har ligeledes noteret os, at AES’ bestyrelse, hvor Dansk Arbejds-

giverforening (DA), er repræsenteret, har accepteret og indstillet takststignin-

gerne til ministeren velvidende, at de forsikringspligtige i sidste ende kommer til 

at betale for den fremadrettede effekt af takststigningerne på arbejdsulykkessa-

gerne. 

 

Vi bemærker indledningsvis, at den gennemsnitlige takststigning på 14,3 procent 

dækker over betydelige forskelle i de procentuelle takststigninger på tværs af de 

fire typer af takster. 

 

Som vi har fået forklaret det, bestemmes taksten bl.a. af, hvor mange sagsbe-

handlertimer der er brugt på de forskellige typer af sager i AES i tidligere år såle-

des, at taksterne i 2019 bestemmes af timeforbruget i 2017. En sådan måde at 

beregne taksterne på kan give udmærket mening i en situation, hvor timeforbru-

get primært afspejler sagernes kompleksitet. Det synes imidlertid ikke at være 

tilfældet her - hverken på arbejdsulykkerne eller de private erstatningssager. 
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Side 2 

Private erstatningssager 

Den foreslåede takststigning for private erstatningssager, hvor der kun ønskes en 

ménvurdering, er meget markant, selvom disse sager er de letteste at sagsbe-

handle. Den foreslåede takststigning på disse sager skyldes altså ikke sagernes 

kompleksitet, men at nye, uerfarne medarbejdere i AES – som led i deres oplæring 

– altid starter med at behandle denne type sager, og at der har været og fortsat 

er en betydelig medarbejderomsætning i AES.  

 

Vi har fuld forståelse for, at nye medarbejdere skal oplæres, og at det med fordel 

kan ske ved at starte med de lettere typer af sager. Ikke desto mindre er det 

uheldigt, at AES’ oplæring af nye medarbejdere betales af de selskaber, som fort-

sat benytter muligheden for at få en vejledende udtalelse i private erstatningssa-

ger i henhold til erstatningsansvarsloven. 

 

Fortsætter den høje medarbejderomsætning og den nuværende oplæringsplan 

frygter vi, at tendensen forstærkes til, at færre selskaber vil bede om vejledende 

udtalelser i private erstatningssager, eller at skadelidte selv kommer til at betale, 

hvis skadelidte ønsker en vejledende udtalelse. 

Nyt sagsbehandlingssystem 

AES’ sagsbehandlingssystem er af ældre dato og trænger uden tvivl til at blive 

erstattet. Det kan vi kun bakke op om. Imidlertid skræmmer sporene fra det se-

neste forsøg på at indføre et nyt sagsbehandlingssystem. Dengang blev selska-

berne også via takststigninger pålagt at betale uden, at der kom noget ud af det. 

Det forekommer derfor urimeligt, at branchen igen skal betale for et nyt sagsbe-

handlingssystem. 

 

At AES igen arbejder på at indføre et nyt sagsbehandlingssystem, giver os anled-

ning til at bemærke det uhensigtsmæssige i, at forsikrings- og pensionsbranchen 

finansierer en betydelig del af arbejdsskadesystemet uden at være en formel del 

af beslutningsprocessen i AES’ bestyrelse. Det samme synspunkt gør sig gæl-

dende i forhold til beslutninger om takststigningerne. 

 

I forbindelse med udviklingen af det nye sagsbehandlingssystem opfordrer vi til, 

at AES allerede tidligt i processen aktivt inddrager Forsikring & Pension i udviklin-

gen, herunder særligt det nye systems snitflader med eksempelvis Se sag. 

Ny takstmodel 

Afslutningsvis vil vi foreslå, at der igangsættes et – gerne intensivt - arbejde, hvor 

man kigger på takstfinansieringen af AES, så modellen bliver mere gennemskuelig 

og frem for alt mere forudsigelig for alle parter. Et arbejde, som vi selvfølgelig 

gerne bidrager aktivt til. I den forbindelse ser vi også gerne en fornyet drøftelse 

af arbejdsdelingen mellem AES og selskaberne for så vidt angår bl.a. selskabernes 

mulighed for at behandle mindre sager. 

 

Vi står som altid til rådighed for en uddybning af vores høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Astrid Breuning Sluth 


