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Forsikring & Pensions høringssvar vedr. takstbekendtgørel-

serne 2020 

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

ministration pr. 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring 

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

stration pr. 1. januar 2020 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland” i 

høring.  

 

Vi takker for muligheden for at komme med bemærkninger til de to udkast. 

Takstniveauet har konsekvenser 

Vi har noteret os, at taksterne i 2020 i gennemsnit er på niveau med taksterne i 

2019. Vi er selvfølgelig tilfredse med, at der ikke lægges op til takststigninger, 

men vi finder også anledning til at bemærke, at det nuværende takstniveau er for 

højt. Det gælder særligt, men ikke kun taksterne for private erstatningssager. De 

private erstatningssager, hvor der anmodes om vejledende udtalelse om varigt 

mén, er for størstedelens vedkommende fuldt oplyst, når de oversendes til AES, 

som derfor ikke skal indhente yderligere oplysninger. 

 

Taksterne er så høje, at takstniveauet kan have betydning for de skadelidtes mu-

lighed for at betale for en vejledende udtalelse i en privat erstatningssag, hvilket 

er blevet påpeget fra flere sider. At det høje takstniveau har konsekvenser, ses 

tydeligt i AES’ egen statistik, som viser et markant fald i antallet af private erstat-

ningssager. 

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. 

 

Desuagtet er det afgørende, at AES aktivt inddrager branchen – via Forsikring & 

Pension – i udviklingen af det nye sagsbehandlingssystem på et meget tidligt tids-

punkt i processen. Det gælder ikke mindst, når det kommer til sagsbehandlings-

systemets mange snitflader ud mod selskaberne. 
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Side 2 

Ny takstmodel 

Set i lyset af ovenstående foreslår vi, at der igangsættes et – gerne intensivt - 

arbejde, hvor man kigger på finansieringen af administrationen i AES, så finan-

sieringsmodellen bliver mere gennemskuelig og frem for alt mere forudsigelig for 

alle parter. Et arbejde, som vi selvfølgelig gerne bidrager til. 

 

*** 

 

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

Med venlig hilsen 

Astrid Breuning Sluth 

 


