Fakta ark om forsikringsforhold for borgere i aktivering
Hvem omfatter fakta arket?
Borgere som er i aktivering efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats kapitel 11 (Virksomhedspraktik) og kapitel 10 (Vejledning og opkvalificering).

Arbejdsgiveransvar
Når du har en borger udsendt hos dig, skal du
være opmærksom på, at du har et arbejdsgiveransvar, da du leder og fordeler arbejdet.

Skade på ting og personer
Vær opmærksom på, at jobcenteret
ikke hæfter, hvis virksomheden har en tingsforsikring, driftstabsforsikring eller hvis virksomheden har en ansvarsforsikring.
Virksomheden skal således sikre sig, at virksomhedens forsikringer også omfatter praktikanter
inden virksomhedspraktikken eller tilbuddet om
vejledning og opkvalificering starter.
Opfyldes ovenstående skal skaden i første omgang meldes til eget forsikringsselskab. Og du
bedes give jobcenteret besked om skaden

Skade ved hærværk eller kriminel adfærd:
Sker skaden ved hærværk eller anden kriminel
adfærd er Jobcentret ikke erstatningsansvarlig.
Krav om erstatning skal rettes imod den aktiverede borger.

Skader ved brug af køretøj
Skader opstået ved brug af køretøj vurderes efter
reglerne i Færdselsloven. Det vil sige, at det er
ansvarsforsikringen
på
bilen
og
bilens
ejer/bruger, der hæfter ved skader opstået ved
brug af bilen. Du skal som arbejdsgiver derfor
anmelde skaden til bilens forsikringsselskab.
Vær opmærksom på at der jf. lov om godstransport, taxi etc. ikke kan bevilliges praktik
som chauffør med mindre der under al kørsel er
en chauffør, som er ansat i virksomheden til stede i køretøjet.

Hvis din forsikring ikke dækker skaden,
hvad så?
Har din forsikring givet afslag på at dække ting
skaden, bør du kontakte jobcenterets virksomhedskonsulent.
Konsulenten vil udlevere en blanket, som virk-

somheden skal udfylde. Sammen med blanketten
skal virksomheden vedlægge afslaget fra forsikringen.
Jobcenteret vil herefter anmelde det til jobcenteret forsikring, som efter en konkret vurdering vil
vurdere, hvorvidt det er muligt at udbetale erstatning. Det er ikke ens betydende med, at
jobcenterets forsikring altid dækker evt. skader.

Arbejdsskader:
Det har ingen betydning, om arbejdet/aktiviteten
er lønnet eller ulønnet, eller om arbejdet er varigt
eller midlertidigt.

Hvem har sikringspligten?
Hvem der har arbejdsskadesikringspligten afhænger af, om borgeren er i aktivering efter kapitel 10 eller kapitel 11 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Er borgeren i virksomhedspraktik (kapitel 11 i lov
om aktiv beskæftigelsespolitik) har Jobcentret
arbejdsskadesikringspligten.
Er borgeren udsendt i vejledning og opkvalificering (kapitel 10 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats) har Jobcentret sikringspligten, hvis borgerens arbejde ikke har haft nytteværdi for virksomheden/praktikstedet. Har borgerens arbejde
haft nytteværdi for virksomheden/praktikstedet,
vil arbejdsskaden erstatningsmæssigt være dækket af den private virksomheds/praktikstedets
arbejdsskadeforsikring.
Hvorvidt der er tale om nytteværdi, kan afgøres
ved at vurdere om virksomheden/praktikstedet
skulle have ansat eller betalt en anden til at udføre det arbejde, der laves. I bekræftende fald
tilfører personen en nytte til virksomheden. Der
er dermed tale om nytteværdi.

Pligt til anmeldelse af arbejdsskade:
Praktikstedet har pligt til at anmelde alle arbejdsulykker på borgere i aktiveringsforløb til
Jobcentret, hvis ulykken medfører mindst 1 dags
fravær og/eller borgeren i aktivering har ret til
ydelser efter arbejdsskadeloven.
Dødsfald der kan være forårsaget af en arbejdsulykke, eller dødsfald, der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen inden for 48 timer. Anmeldelse en arbejdsulykke ikke, kan det straffes med bøde.

