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Takster for administration af arbejdsulykkessager i Arbejds-
markedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen i 2021 - Forsik-

ring & Pensions høringssvar 

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

ministration pr. 1. januar 2021 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring 

mod følger af Arbejdsskade” og udkast til ” Bekendtgørelse om takster for admi-

nistration pr. 1. januar 2021 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland” 

i høring. Vi takker for muligheden for at komme med bemærkninger. 

 

Vores bemærkninger falder i to dele. Først en del om taksterne i Arbejdsmarke-

dets Erhvervssikring (AES) og derefter en del om taksterne i Ankestyrelsen (AST). 

 

Indledningsvis bemærker vi, at det er yderst vanskeligt - ud fra offentligt tilgæn-

geligt materiale - at forstå, hvordan taksterne fastsættes. Det gælder både tak-

sterne i AES og i AST. 

 

Begrundelserne for takststigningerne har gennem årene været flere; kvalitetsløft 

af sagsbehandlingen, forlængelse af levetiden på eksisterende sagsbehandlings-

system, afvikling af sagspukkel og finansiering af nyt sagsbehandlersystem. Det 

er dog umuligt for udenforstående at se, hvordan de forskellige forhold spiller ind 

på taksterne. Det bliver særligt svært at forstå, når taksten for en erhvervssyg-

domssag i AES samtidig falder og end ikke reguleres med det almindelige indeks. 

 

Vi vil derfor gentage vores forslag fra tidligere års høringssvar om at gentænke 

de to takstmodeller, så de bliver gennemskuelige og forudsigelige for alle parter. 

Vi bidrager gerne til et sådant arbejde. 

 

Alternativt opfordrer vi til, at begrundelserne for takstændringer fremover offent-

liggøres, så der bliver åbenhed om, hvad administration af arbejdsskadesystemet 

koster. 

Takster for administration i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

Vi noterer os, at taksten for administration og behandling af en arbejdsulykkessag 

er steget fra 6.690 kroner i 2017 til nu 10.170 kroner i 2021. 

 

Det koster altså nu mere end 10.000 kroner, hver gang AES behandler en ar-

bejdsulykkessag, hver gang der sættes revision på en ulykkessag, og hver gang 

en ulykkessag genoptages.  
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Side 2 

 

Selskaberne oplever samtidig med takststigningen en væsentlig kvalitetsforrin-

gelse i sagsbehandlingen i AES og en markant stigning i antallet af revisioner og 

genoptagelser. Samlet set medfører det flere anker fra både selskaber og tilska-

dekomne - med længere sagsforløb for de tilskadekomne som en meget uheldig 

konsekvens. 

Takster for administration i Ankestyrelsen 

Vi noterer os også, at taksten for administration og behandling af arbejdsulykkes-

sager i Ankestyrelsen stiger fra i dag 8.653 kroner til 10.800 kroner i 2021. 

 

Taksten gælder pr. delafgørelse og opkræves for hver sag, der oprettes i ASTs 

sagssystem uanset, om sagen realitetsbehandles eller ej. En sag kan nemt bestå 

af flere underliggende takstbærende sager. Det kan eksempelvis være tilfældet, 

fordi der i sager om tab af erhvervsevne indeholder flere tidsperioder med er-

hvervsevnetab, som AST skal forholde sig til. Hver tidsperiode pålægges af den 

grund taksten på nu 10.800 kroner.  

 

Samtidig er det gratis for de tilskadekomne at påklage en afgørelse i en arbejds-

ulykkessag, ligesom de tilskadekomne ikke skal afgrænse klagen positivt. Det be-

tyder eksempelvis, at en klage til AST over en afgørelse, som omfatter både af-

gørelse om anerkendelse og afgørelse om varigt mén, pålægges to takster af 

10.800 kroner. 

 

Af Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, november 2020 fremgår det, at styrelsen alene i 

første halvår af 2020 har afgjort mere end 20 procent af sagerne administrativt. 

At en ud af fem sager behandles administrativt, bør – om ikke andet på længere 

sigt - have en nedadgående effekt på omkostningerne til administration og sags-

behandling. 

 

*** 

 

Takstfinansieringen, som den ser ud og fungerer i dag, efterlader et arbejdsska-

desystem, hvor pengene bruges på administration og sagsbehandling i stedet for 

på at fastholde de tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan vi som 

samfund gøre bedre. 

 

Branchen har derfor spillet ind til de politiske drøftelser om modernisering af ar-

bejdsskadesystemet, at selskaberne bemyndiges til at træffe afgørelse om aner-

kendelse, behandlingsudgifter og varigt mén. Forslaget har til formål dels at 

fremme og øge kvaliteten i sagsbehandlingen, dels at begrænse udgifterne til ad-

ministration af arbejdsulykkesområdet. 

 

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for en uddybning af vores høringssvar. 

 
 
Med venlig hilsen 

Astrid Breuning Sluth 


