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1. Indledning 
Forsikrings statusrapport giver et overblik over forsikring og sikring i 2020, og kort om forventnin-
gerne til 2021. 
 
Forsikring arbejder ud fra  
 

 Ringkøbing-Skjern Kommunes forsikringsprogram pr. 1. januar 2017  
 Retningslinier for risikostyring og sikring – Ringkøbing-Skjern Kommunes bygninger og løsøre   
 Retningslinier for TV-overvågning godkendt i Chefforum 20. august 2020 
 Retningslinier for trafiksikkerhed Ringkøbing-Skjern Kommunes køretøjer. 

 
 
Forsikringsprogrammet er sammensat af færrest mulige policer, både af hensyn til overblikket og ad-
ministrationen, men også ud fra de økonomiske fordele kommunen opnår ved at samle forsikringerne. 
Se forsikringsprogrammet i bilag 1. 
 
Der er indgået aftaler med 6 forskellige forsikringsselskaber, der alle udløber 31. december 2021. 
Ringkøbing-Skjern Kommune skal i udbud i 2021 med hele sit forsikringsprogram. 
 
Generelt er forsikringsmarkedet præmiemæssigt i en opadgående retning, så Forsikring har ikke for-
ventning om helt så store præmiebesparelser, som vi fik ved udbuddet i 2016, med en besparelse på 
næsten 40%.  Kommunen kan dog stadig, som i 2016, fremvise et fint overblik over sikringsniveauet 
og den villighed der har været til at investerer i sikring.  
 
Kommunen var i 2019 i udbud med mæglerbetjening og arbejdsskadeadministration for perioden 
2020-2023: 
 

 Willis Towers Watson vandt mæglerbetjeningen. Willis Towers Watson var senest mægler for 
kommunen i perioden lige efter kommunesammenlægningen 2007 – 2011.  

 
 Sedgwick Leif Hansen Danmark vandt arbejdsskadeadministrationen.  

 

2. Forsikringsomkostninger 
Forsikringsomkostningerne i 2020 er følgende:  

file://///Ph-fil-fagstab-vis/vis$/Jura%20og%20Forsikring/Forsikring%20og%20risikostyring/Kuben/PDF-filer/Forsikringsprogram%202017-2019%20Ringkøbing-Skjern%20Kommune_DOCX.PDF
file://///Ph-fil-fagstab-vis/vis$/Jura%20og%20Forsikring/Forsikring%20og%20risikostyring/Kuben/Retningslinjer%20for%20sikring-risikostyring%20af%20Ringkøbing-Skjern%20Kommunes%20bygninger%20og%20løsøre_DOCX.PDF
https://intranet.rksk.dk/documents/126788
file://///Ph-fil-fagstab-vis/vis$/Jura%20og%20Forsikring/Forsikring%20og%20risikostyring/Kuben/Retningslinier%20Trafiksikkerhed.pdf
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 2020 2019 

Forsikringspræmier 
 

3.057.408 kr. 
 

2.872.018 kr. 

Selvrisici (skader under selvrisiko) 1.882.380 kr. 2.178.973 kr.  

Risikostyring 758.443 kr. 250.363 kr. 

Administration 224.464 kr. 402.784 kr. 

Arbejdsulykke 
6.502.748 kr. 7.383.343 kr. 

I alt forsikringsomkostninger 
 

12.425.443 kr. 
 

13.087.481 kr. 

I alt forsikringsindtægter (præmier fra de en-
kelte aftaleenheder) 

 
17.137.920 kr. 

 
16.980.723 kr. 

 
Se yderligere specifikation af de enkelte omkostningsgrupper i bilag 2. 
 

3. Skadeudvikling - alle skader 
 
Oversigt over skader i 2020 og skadeudgifter under selvrisiko: 
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4. Kommentar til skadeudvikling  
 

4.1. Bygning/løsøre 
 

58 skader fordelt på 4 skadekategorier 
 

Brand Storm/vandskade Tyverier Anden tingskade 
2 lynskader (9) 
4 kortslutninger (1) 
2 brandskader (5) 
1 sodskade (0) 

7 stormskader (0) 
3 rørsprængninger (3) 
2 vandskader (3) 

9 indbrud (8) 
2 tyveri (2) 

13 graffiti og hærværk (12) 
1 påkørsler af bygning (4) 
9 glasskader (3) 
3 andre skader (5) 

9 skader (15) 12 skader (6) 11 skader (10) 26 skader (24) 
Tallene i parentes er antal skader i 2019 
 
De dyreste skader i 2020 er to rørskader, som endnu ikke er opgjort og kan derfor ikke ses i skadeud-
gifterne. Det er Tarm Skole med en forventet skadeudgift på 300.000 kr., og Å-Center Syd, Engdraget, 
med en forventet skadeudgift på 200.000 kr.  
 
Vi fortsætter den gode tendens fra 2019 i forhold til indbrud, hvor der var en markant nedgang.  For-
sikring vil gerne anerkende aftaleenhedernes gode arbejde og villighed til at sikrer kommunale vær-
dier, både når det drejer sig om etablering af alarmer og mærkning af it-udstyr m.m. 
 
Desværre ser vi fortsat en uheldig udvikling når vi ser på udvendig hærværk. Det er især graffiti der 
ligger højt. Det er for den enkelte aftaleenhed uheldigt, da der ingen forsikringsdækning er for sådanne 
udvendige skader. Det er primært skoler der både i 2019 og 2020 har været udsat for hær-
værk/graffiti. Det har gjort at nogle har besluttet at sætter TV-overvågning op, og har fået det god-
kendt af Forsikring. Det drejer sig om Kirkeskolen og Ringkøbing Skole, afdeling Rindum, i 2020, og 
flere skoler er på vej i 2021. Det er ikke kun øst på at unge mennesker keder sig i weekenderne og sko-
leferierne. Det bliver spændende at se statistikken for 2021, om TV-overvågning har haft en effekt. 
 
 

4.2. Motorkøretøjer 
 

Motorkøretøjsskaderne bliver opgjort i trafiklys; grønne skader der ikke kan gøres noget ved (f.eks. 
stenslag, modpart der forvolder skade på vores motorkøretøj) gule skader der kan gøres noget ved 
(kaskoskader) og røde skader, hvor der ingen ejermand er til skaden (opdages på værksted eller af an-
svarlig for bilerne ved f.eks. rengøring). 
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Statistikken viser at Forsikring og aftaleenhedernes fælles indsats for at tage ansvar for skader har gi-
vet resultat. Kun 1 rød skade uden ejermand i 2020, det er super flot.  
 
Antallet af skader i 2020 er samlet på niveau med 2018 (ca. 100 skader) på trods af at Sundhed og Om-

sorg har fået ca. 15 flere biler.  2019 var et atypisk år med udskiftning af leasede biler i hjemmeplejen. 

Det giver erfaringsmæssigt flere skader (nogen gange på samme bil) ved aflevering. 

Ud over stadig at have fokus på de røde skader, er det også stadig vigtigt med en kontinuerlig opfølg-
ning af de gule skader, dem vi kan gøre noget ved, det sker ved dialog med lederne.       
 
De hyppigste gule skadeårsager er desværre stadig påkørsel af genstande m.m. ved ankomst og afgang 
samt bakke/vending.  
 
For at intensivere indsatsen for at nedbringe (og helst helt fjerne) de ” røde” skader, indførte Forsik-

ring pr. 1. januar 2020 en fordobling af den interne selvrisiko fra 5.000 kr. til 10.000 kr. ved 2. røde 

skade og efterfølgende røde skader på samme motorkøretøj (samme registrerings nr.). I og med at der 

kun har været 1 rød skade i 2020 har der ikke været opkrævet dobbelt selvrisiko heller. 

Desværre har det ikke været muligt i 2020 at afholde trafiksikkerhedskurser på grund af COVID-19. 

Forsikring håber i efteråret 2021 at få 2 forløb afviklet.  

 
4.3. Ansvar 

 
28 skader fordelt på 4 hovedkategorier: 
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Ud af de 28 skader i 2020 blev 13 anerkendt, 10 afvist af enten kommunens forsikringsselskab eller 
Forsikring. 5 anmeldelser er henlagt uden afgørelse. Forsikring behandler selv skader under kommu-
nens selvrisiko på 20.000 kr.  
 
Skader bliver afvist fordi det efter en juridisk sagsbehandling er vurderet, at kommunen ikke har til-
sidesat sin tilsynspligt, d.v.s. undladt at gøre noget den burde have gjort.  
 
Der har været et fald i anmeldelser med 25% i 2020, primært i forbindelse med udøvelse af profession. 
D.v.s.  skader hvor ansatte, ved udførelse af deres arbejde, laver skader på 3. mands ejendom. Forsik-
ring tænker ikke at det er fordi skaderne ikke sker, men at der i COVID-19-tiden ikke har været fokus 
på anmeldelse. Typisk er skaderne også under aftaleenhedernes interne selvrisiko på 5.000 kr. 
 
 

5. Arbejdsulykker 
 
1.782 skader fordelt på følgende kategorier: 
 

 
 
Som nævnt tidligere overtog Sedgwick Leif Hansen pr. 1. januar 2020 behandlingen af kommunens ar-
bejdsulykker. Brille- og stikskader behandler Forsikring selv. Krænkende handlinger og mindre ar-
bejdsulykker bliver registreret i forsikringssystemet, da der hverken er sygefravær eller behandlings-
udgifter i forbindelse med hændelserne. Forsikring registrere disse hændelser for evt. senere at kunne 
dokumenterer et forløb for den enkelte ansatte, f.eks. i forbindelse med anmeldelse af en erhvervssyg-
dom, som sker via egen læge. 
 
Der hvor vi ser den største nedgang er krænkende handlinger, et fald på næsten 30%.  Faldet er pri-
mært sket inden for Handicap og Psykiatri. 
 
Der er i 2020 anmeldt 14 arbejdsskader med COVID-19; 13 fra Sundhed og Omsorg og 1 fra Dagtilbud 
og Undervisning. 
 
De samlede erstatningsudbetalinger på arbejdsskadeområdet i 2020, for skader sket i perioden 2007-
2020, har været ca. 6,5 mio. kr. (se bilag 2). Det er 1 mio. kr. lavere end i 2019, hvor erstatningsudbeta-
lingerne var ca. 7,4 mio. kr.  
 
Der var to der i 2020 fik kapitaliseret deres erhvervsevnetab, det samme antal som i 2019. Der kan ka-
pitaliseres hvis der er truffet en endelig afgørelse i sagen og af den del af erstatningen, der erstatter 
tabet af erhvervsevnen op til 50%.  
 
I 2020 fik 13 udbetalt ménerstatning mod 12 i 2019 for skader sket i perioden 2007-2020.  
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Endvidere får 25 personer med udgangen af 2020 udbetalt en løbende månedlig ydelse for erhvervs-
evnetab for skader sket i perioden 2007-2020. Det er 2 flere end med udgangen af 2019.  
 
Månedlig udbetaling af erhvervsevnetab løber indtil skadelidtes pensionsalder.   

5.1. Regnskabsmæssige forpligtelser på arbejdsskader 

Erstatning for arbejdsskader bliver ofte udbetalt over en meget lang årrække. Ringkøbing-Skjern kom-
munes valg af selvforsikring på arbejdsskadeområdet medfører et anderledes krav til dokumentation 
af kommunens reelle skadeomkostninger.  
 
Som selvforsikret på arbejdsskadeområdet har kommunen erstatningsansvaret over for de skadelidte. 
Til at skabe et overblik over de regnskabsmæssige forpligtelser på arbejdsskadeområdet for skete, 
men endnu ikke forfaldne, arbejdsskader, bliver der udarbejdet en aktuarrapport. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har fået udarbejdet en aktuarrapport for 2020, som er videresendt til 

kommunens Økonomiafdeling til brug for regnskabsudarbejdelsen. 

Der er ikke nogen forpligtelse til at genberegne den regnskabsmæssige forpligtigelse på arbejdsskader 

hvert år. Det skal som minimum ske hvert 5. år ifølge Budget- og Regnskabssystemet. Kommunen har 

valgt at få lavet en aktuarrapport hvert 2. år i ulige år. 

Skiftet pr. 1. januar 2020 af forsikringsmægler til Willis Towers Watson og arbejdsskadeadministrator 

til Sedgwick Leif Hansen har medført, at det nu er Willis’ aktuarer der udarbejder kommunens aktuar-

rapport. Det gør de ud fra kommunens egne tal leveret af Sedgwick Leif Hansen.  

Den regnskabsmæssige forpligtelse for arbejdsskader sket i perioden 2007-2020 er ultimo 2020 op-

gjort til ca. 31,6 mio. kr. til fremtidige arbejdsskadeudgifter.  

I den aktuarrapport kommunen modtog i 2019 var kommunens forpligtelser beregnet til 136,5 mio. 

kr.   

Denne store forskel skal findes i de metoder der er brugt af henholdsvis Capital, som har udarbejdet de 

tidligere aktuarrapporter, og Willis. 

Ændringen i beregningen af forventede omkostninger har medført, at kommunens regnskabsmæssige 

forpligtelser er reduceret fra ca. 136 mio. kr. til ca. 32 mio. kr. 

Den aktuelle forpligtelse på ca. 32 mio. kr. er af kommunens forsikringsmægler beregnet på baggrund 

af de konkrete og historisk konstaterede arbejdsskader. Den tidligere anvendte beregningsmetode tog 

derimod udgangspunkt i mere generelle betragtninger omkring forventninger til arbejdsskader for 

den kommunale personalesammensætning.  

Det er Økonomi’s vurdering, at den nu anvendte beregningsmetode afspejler de omkostninger, som må 

kunne forventes på området. 

Begge metoder er det i orden at bruge.  

Forpligtelsen på ca. 32 mio. kr. er registret i kommunens regnskab for 2020, som forpligtelser vedrø-

rende arbejdsskadeerstatninger. 

For at sikre, at der sker en årlig opsparing til senere skadeudgifter bliver der ”opkrævet” årlige præ-
miebetalinger fra aftaleenhederne. Den årlige ”opkrævning” udgør ca. 11 mio. kr. 
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Der er ikke siden 2009 sket fremskrivning af de beløb den enkelte aftaleenhed bliver opkrævet i intern 
arbejdsskadepræmie. 
 

6. Risikostyring 
Forsikring hjælper de enkelte aftaleenheder med at passe på det der er værdifuldt gennem forebyg-
gelse, så ulykker og fejl bliver begrænset mest muligt. Dialogen omkring sikring kommer typisk efter 
en skade, hvor Forsikring sammen med aftaleenheden ser på om der er tiltag der kan give mening. 
 
Forsikring har til det formål en Risikostyringspulje, som kan yde tilskud – efter ansøgning - til medfi-
nansiering af en risikostyringsindsats der udvider den nuværende sikring.  
 
Puljen er opbygget af interne selvrisikoer på mellem 5.000-8.000 kr. af enhver skade (undtaget ar-
bejdsskade) som aftaleenhederne betaler, samt moms fra erstatninger modtaget fra forsikringsselska-
berne.  
 
Puljen finansierer bl.a. trafiksikkerhedskurser.  
 
I 2020 har Risikostyringspuljen givet tilskud til et brandsikringsprojekt, hvor RKSK Ejendomme har 

opsat intern varsling i 15 børnehaver. 

I 2020 har Forsikring i samarbejde med kommunens IT-afdeling implementeret en løsning til centrali-

sering af kommunens TV-overvågning. Hovedårsagen til projektet var for kommunen at overholde 

GDPR, men også for at have et samlet overblik/styring af kommunens overvågning. Med den centrale 

løsning vil installation og lagring af optagelser samt brugeradministration ske i en central VMS soft-

wareløsning og TV-overvågning bliver centralt styret i kommunens IT-afdeling. Direktionen har god-

kendt nye retningslinier for TV-overvågning og procedure for godkendelse og anskaffelse af TV-over-

vågning. Kommunen har nu kun en leverandør af TV-overvågningsløsninger, så der fremadrettet er 

ens løsninger og udstyr på kommunens institutioner. 

Ønsket om ny TV-overvågning skal Forsikring godkende. For allerede eksisterende TV-overvågning 

har aftaleenhederne fået besked på, at inden 1. august 2021 skal de være overgået til den nye løsning. 

Ønsker man ikke det skal deres TV-overvågning fjernes.  

Som nævnt under punkt 4.1. så er der skoler der har fundet det nødvendigt at installere TV-overvåg-

ning for at imødegå udendørs hærværk. Forsikring har godkendt dette, og Risikostyringspuljen givet 

tilskud til Kirkeskolen og Ringkøbing Skole, Afdeling Rindum. 

Derudover har puljen i 2020 givet tilskud til opgradering af alarm og adgangskontrol på Ungdomssko-
len i Opsund og Ringkøbing. 
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Restbudgettet er søgt overført til 2021. 
 

6.1. Risikostyring det kommende år 

 
1. Som nævnt i tidligere statusrapport deltager Forsikring og RKSK Ejendomscenter sammen 

med 12 andre kommuner, regioner og forsikringsselskaber i et forskningsprojekt, der skal ind-
samle data om de skader, der opstår i kommunerne, og belyse effekten af investeringerne i fo-
rebyggelse og forsikring. Der er i 2019 blevet aftalt fysiske workshops og i 2020 og 1. halvdel 
af 2021 har det været virtuelle workshops på grund af COVID-19. Der vil i 2021 udkomme 
forskningsartikler om projektets resultater. Projektet bliver afsluttet i begyndelsen af 2022, 
hvor hver enkelt kommune vil blive besøgt og få en afsluttende gennemgang af projektet i for-
hold egne problemstillinger. 
 

2. I 2020 begyndte Forsikring en besøgsrunde til alle de aftaleenheder der har en Willis Blue rap-
port, der beskriver deres sikringsniveau både vedrørende bygning og løsøre. Rapporten har 
anbefalinger til hvad der kan gøres bedre. Det blev ret hurtigt stoppet af COVID-19. Det genop-
tager Forsikring så snart det er muligt.  
 

3. Derudover vil Forsikring fortsat have fokus på dialog med aftaleenhederne når der er en skade, 
det gælder både skader på bygning og motorkøretøjer.  
 

4. På grund af COVID-19 har der ikke været afholdt trafiksikkerhedskurser i 2020. Forsikring hå-
ber det er muligt i efteråret 2021. 
 

5. På grund af COVID-19 har der ikke været afholdt brandkurser i 2020. Forsikring håber det er 
muligt i efteråret 2021. 
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BILAG 1 – Kommunens forsikringsprogram 

Tingskadeforsikringer - Protector 

- Bygning/Løsøre: All Risk Forsikring 
- Selvrisiko Kr. 250.000 pr. skadesbegivenhed 

Ansvarsforsikringer - Topdanmark 

- Erhvervs og produktansvar (drifts- og myndighedsopgaver, plejeanbragte børn og unge, Lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) passageransvar for mindre både m.m.) 

- Selvrisiko kr. 20.000 pr. skadesbegivenhed 
 
Kommunalt ledelsesansvar– AIG Europe 
(For udpegede i råd og nævn) 
- Selvrisiko: kr. 0 
 
Professionel ansvarsforsikring EU-udbud - CNA 
(krav mod kommunen fra tilbudsgivere der mener der er begået fejl ved gennemførelse af EU-udbud) 
- Selvrisiko: kr. 100.000 pr. skadesbegivenhed 
 
Kriminalitetsforsikring - Gjensidige 
(underslæb begået af kommunens ansatte både mod kommunen og 3. mand): 
- Selvrisiko: kr. 250.000 kr. pr. skadesbegivenhed 

Entrepriseforsikring - Protector 

- Etableres som års police  
- Selvrisiko kr. 25.000 pr. skadesbegivenhed 

Motorforsikringer – Gjensidige  

- Ansvar og brand 
- Selvrisiko kr. 5.000 pr. skadesbegivenhed 
- Kasko: Selvforsikret 

Arbejdsskadeforsikring  

- Lovpligtig arbejdsskadeforsikring: selvforsikret  
- Selvrisiko kr. 0 

Katastrofeforsikring arbejdsskade - Protector  

(hvis mere end 1 ansat kommer til skade i samme hændelse) 
- Selvrisiko kr. 0 

Erhvervssygdomme 

Anmeldes via egen læge iht. lovgivning om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES). 

Øvrige 

- Rejse (årspolice) – Gouda Rejseforsikring 
- Lystfartøjer (ansvar) - Gjensidige 
- Kunst - Protector 
-  Kølehusforsikring - Protector 
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Bilag 2 – oversigt forsikringsomkostninger 2020 

Forsikringspræmier 2020 2019 

Bygningsforsikring/løsøre (incl. kunst og køleforsikring) 1.986.955 kr. 1.802.169 kr. 
Entrepriseforsikring 80.748 kr. 54.654 kr. 
Motorkøretøjsforsikring 613.541 kr. 581.687 kr. 
Erhvervs- produktansvarsforsikring 261.874 kr. 301.049 kr. 
Professionel ansvar EU-udbud 42.533 kr. 59.824 kr. 
Ledelsesansvar 18.000 kr. 18.198 kr. 
Kriminalitetsforsikring 44.994 kr. 44.594 kr. 
Rejseforsikring 8.763 kr. 9.843 kr.  
I alt forsikringspræmier 3.057.408 kr. 2.872.018 kr. 

Selvrisici (skader under selvrisikoen)   

Bygning/løsøre 656.746 kr. 884.408 kr. 
Motor 1.166.866 kr. 1.183.159 kr. 
Generel ansvar 58.768 kr. 111.406 kr. 
I alt selvrisici 1.882.380 kr.  2.178.973 kr. 

Risikostyring   

Bygning/løsøre 709.063 kr. 47.855 kr. 
Willis Blue – risk management-system 24.380 kr. 24.215 kr. 
Deltagelse i Phd.-projekt om værdien af forebyggelse 25.000 kr. 25.000 kr. 
Motorkøretøjer – trafiksikkerhedskurser* 0 kr. 175.498 kr. 
Kurser elementær brandbekæmpelse* 0 kr. 8.000 kr.  
I alt risikostyring 758.443 kr. 280.568 kr.  

Administration   

Mæglerhonorar Hansson & Partner 0 kr. 248.558 kr. 
Mæglerhonorar Willis Towers Watson 80.000 kr. 0 kr.  
Kuben Willis** 0 kr. 22.192 kr. 
INSUBIZ 144.464 kr. 132.034 kr.  
I alt administration 224.464 kr. 402.784 kr. 

Arbejdsulykke   

Katastrofeforsikring 110.575 kr. 113.302 kr. 
Arbejdsskadeadministrator Sedgwick Leif Hansen 266.561 kr. - 
Udbetalt til behandling og lægeerklæringer  169.524 kr. 297.211 kr. 
Udbetalt til briller 146.332 kr. 106.955 kr. 
Engangsudbetalinger til erhvervsevnetab 1.169.785 kr. 3.060.126 kr. 
Månedlige erhvervstabsudbetalinger 2.362.632 kr. 2.040.541 kr. 
Udbetalt ménerstatning 734.509 kr. 640.453 kr. 
Bidrag til Arbejdsmiljørådet*** 80.000 kr. 122.527 kr. 
Administrationsomkostninger AES og Ankestyrelsen 1.463.330 kr. 705.017 kr. 
I alt arbejdsulykke 6.502.748 kr. 7.383.343 kr. 
   
I alt forsikringsomkostninger 12.425.443 kr. 13.087.481 kr. 
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Forsikringspræmier 2020 2019 

Forsikringsindtægter fra aftaleenhederne   

Præmie bygning/løsøre 3.603.834 kr. 3.641.866 kr. 
Præmie motorkøretøjer 2.133.767 kr. 2.024.360 kr. 
Præmie arbejdsskade 11.361.330 kr. 11.272.226 kr. 
Præmie rejse 2.335 kr.  7.409 kr. 
Præmie entreprise 36.654 kr.  34.862 kr.  
I alt forsikringsindtægter 17.137.920 kr. 16.980.723 kr. 

 

*På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at afholde hverken trafiksikkerhedskurser og kursus 

i elementær brandbekæmpelse. Begge dele plejer vi at køre både forår og efterår. 

** Kuben eksisterer ikke mere på kommunens intranet. Med kommunens nye intranet RKSK Forum 

blev det muligt at have alle informationer liggende der på en ligeså let og tilgængelig måde som Kuben.  

***Den forebyggende indsats til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser i regi af Ar-

bejdsmiljørådet og branchefællesskaber for arbejdsmiljø bliver finansieret via opkrævning af bidrag 

fra de bidragspligtige, som bl.a. er de selvforsikrede kommuner. 

Bidraget består af et samlet fast bidrag på 45 mio. kr. for alle selvforsikrede kommuner, og et variabelt 

bidrag på to procent af tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab. 

Beregningen af to procent bidraget er baseret på de årlige godtgørelser for varigt mén og erstatninger 

for erhvervsevnetab, som er tilkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i arbejdsulykkessager efter 

lov om arbejdsskadesikring. To procent bidraget beregnes som et gennemsnit af de årlige godtgørelser 

og erstatninger for en ti-årig periode. Perioden regnes fra det kalenderår, der ligger året før bidrags-

året, og ti år bagud. Opkrævningen fordeles på de bidragspligtige ud fra deres andel af de tilkendte 

godtgørelser i året før det år, hvor bidraget opkræves.  


	1. Indledning
	2. Forsikringsomkostninger
	3. Skadeudvikling - alle skader
	4. Kommentar til skadeudvikling
	5.1. Regnskabsmæssige forpligtelser på arbejdsskader
	6. Risikostyring
	6.1. Risikostyring det kommende år
	Tingskadeforsikringer - Protector
	Ansvarsforsikringer - Topdanmark
	Entrepriseforsikring - Protector
	Motorforsikringer – Gjensidige
	Arbejdsskadeforsikring
	Katastrofeforsikring arbejdsskade - Protector
	Erhvervssygdomme
	Øvrige



