
Bekendtgørelse om fordeling af udgifter efter § 9 i lov om Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring

I medfør af § 9, stk. 4, i lov nr. 394 af 2. maj 2016 om
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og efter forhandling med
Finanstilsynet fastsættes:

§ 1. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler efter §
9, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring erstat-
ning til fysiske og juridiske personer, der har pådraget sig et
tab som følge af fejl under udførelsen af administrationen.

Stk. 2. Det er en forudsætning for erstatning efter stk. 1, at
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har pådraget sig et an-
svar for tabet efter dansk rets regler. Erstatningens størrelse
opgøres efter almindelige principper for tabsopgørelse.

Stk. 3. Erstatning efter stk. 1 omfatter ikke krav på erstat-
ning m.v. efter arbejdsskadesikringsloven.

§ 2. Udgifter til erstatninger efter § 1 fordeles forholds-
mæssigt mellem staten, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,
forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring, og
kommuner, regioner og andre arbejdsgivere, der ikke har
tegnet forsikring, jf. § 48, stk. 1-5, og § 88 i lov om arbejds-
skadesikring, ud fra deres andele af de samlede godtgørelser
for men og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejds-
markedets Erhvervssikring har tilkendt efter lov om arbejds-
skadesikring.

Stk. 2. Ved fordelingen efter denne bekendtgørelse anven-
des fordelingen efter § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven for
året før det år, hvor udgiften skal beregnes og betales.

Statens andel

§ 3. Statens andel af udgiften fordeles på og betales af de
statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selv-
forsikring, jf. § 48, stk. 5, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 2. De enkelte statsinstitutioners andel af udgiften be-
regnes på grundlag af de samlede godtgørelser for varigt
mén og erstatninger for tab af erhvervsevne vedrørende ar-
bejdsulykker, der vedrører de pågældende.

Stk. 3. Ved opgørelsen af erstatningsudgifterne ses der
bort fra udgifter efter § 48, stk. 6, § 52 og § 54 i arbejdsska-
desikringsloven. Erstatningsudgifterne opgøres som sum-
men af godtgørelser for varigt mén og engangserstatning
(kapitalerstatning) samt hensættelser til dækning af fremtidi-
ge løbende erstatninger for tab af erhvervsevne.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings andel

§ 4. Ved opgørelsen af erstatningsudgifterne ses der bort
fra udgifter efter § 48, stk. 6, § 52 og § 54 i arbejdsskadesi-
kringsloven. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings andel be-
regnes på grundlag af de samlede godtgørelser for varigt
mén og erstatninger for tab af erhvervsevne vedrørende er-
hvervssygdomme.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fordeler udgif-
ten efter stk. 1 på de enkelte branchegrupper, jf. §§ 58 a og
58 b i lov om arbejdsskadesikring. Udgiften fordeles ligeligt
mellem de enkelte branchegrupper.

Forsikringsselskabernes andel

§ 5. Forsikringsselskabernes andel beregnes på grundlag
af de samlede godtgørelser for varigt mén og erstatninger
for tab af erhvervsevne vedrørende arbejdsulykker.

Stk. 2. Forsikringsselskabernes andel fordeles på de for-
sikringsselskaber, som har overtaget arbejdsgivernes risiko
vedrørende arbejdsulykker efter arbejdsskadesikringsloven.
Det enkelte forsikringsselskabs andel af udgifterne opgøres
som forsikringsselskabets andel af udgifterne til godtgørelse
for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Stk. 3. Ved beregningen af udgifterne efter stk. 1 ses der
bort fra den andel, der hidrører fra de arbejdsgivere, der ikke
er forsikringspligtige, jf. § 48, stk. 5, i arbejdsskadesikrings-
loven.

Stk. 4. Ved opgørelsen af erstatningsudgifterne ses der
bort fra udgifter efter § 48, stk. 6, § 52 og § 54 i arbejdsska-
desikringsloven. Udgifterne opgøres som summen af godt-
gørelser for varigt mén og engangserstatning (kapitalerstat-
ning) samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende
erstatninger for tab af erhvervsevne.

Stk. 5. En arbejdsgiver, som efter § 88, 2. pkt, i lov om
arbejdsskadesikring er fritaget for at afgive risikoen efter lo-
ven vedrørende arbejdsulykker til et forsikringsselskab, si-
destilles i denne bekendtgørelse med et forsikringsselskab

Selvforsikrede kommuners, regioners og andres andel

§ 6. Selvforsikrede kommuners, regioners og andre selv-
forsikrede arbejdsgiveres bortset fra staten, jf. § 48, stk. 5, i
arbejdsskadesikringsloven, andel beregnes på grundlag af de
samlede godtgørelser for varigt mén og erstatninger for tab
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af erhvervsevne vedrørende arbejdsulykker, der vedrører de
pågældende.

Stk. 2. Den enkelte selvforsikrede arbejdsgivers betaling
opgøres som den selvforsikrede arbejdsgivers andel af ud-
gifterne til godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab
af erhvervsevne.

Stk. 3. Udgifterne opgøres som summen af godtgørelser
for varigt mén og engangserstatning (kapitalerstatning) samt
hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger
for tab af erhvervsevne.

Fremgangsmåden ved fordelingen af udgiften

§ 7. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underretter de bi-
dragspligtige, jf. § 2, om grundlaget for udbetalingen af er-

statning og om erstatningens størrelse. Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring underretter samtidig de enkelte forpligtede,
jf. §§ 3 - 6, om deres andele af den samlede erstatningsudbe-
taling.

Stk. 2. Andelene indbetales til Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring sammen med den endelige betaling for admi-
nistrationen, jf. § 59 i arbejdsskadesikringsloven, vedrøren-
de det år, hvor erstatningen er udbetalt.

Ikrafttræden

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar
2017.
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