Kommunens erstatningsansvar for borgere i aktivering
Hvem er omfattet?

Borgere som er i aktivering efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 10 og kapitel 11. Der skal være
tale om vejledning og opkvalificering (kapitel 10) eller
virksomhedspraktik (kapitel 11).

Arbejdsskader:

Det har ingen betydning, om arbejdet/aktiviteten er
lønnet eller ulønnet, eller om arbejdet er varigt eller
midlertidigt.
Definition af arbejdsskade:
En skade der opstår i forbindelse med arbejde/aktiviteter, der finder sted i arbejdsgivers regi og interesse, er
en arbejdsskade. Arbejdsskader inddeles i to kategorier: arbejdsulykke og erhvervssygdom.
En arbejdsulykke er en skade, som opstår pludseligt
eller i løbet af 5 dage. En erhvervssygdom er en skade,
der opstår efter længere tids skadelig påvirkning, som
følge af arbejdet.
Hvem har sikringspligten:
Hvem, der har arbejdsskadesikringspligten, afhænger
af, om borgeren er i aktivering efter kapitel 10 eller 11 i
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Er borgeren i virksomhedspraktik (kapitel 11 i Lov om
Aktiv Beskæftigelsesindsats) har Syddjurs Kommune
altid arbejdsskadesikringspligten.
Er borgeren udsendt i vejledning og opkvalificering
(kapitel 10 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats) har
Syddjurs Kommune arbejdsskadesikringspligten, hvis
borgerens arbejde ikke har haft nytteværdi for virksomheden. 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 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. Praktikstedet/Jobcentret har ikke pligt til
at anmelde erhvervssygdomme. Erhvervssygdomme
anmeldes af egen læge/tandlæge.
Dødsfald der kan være forårsaget af en arbejdsulykke,
eller dødsfald, der indtræffer på en arbejdsplads, skal
anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen inden for 48 timer
på tlf. 20 42 63 97. Anmeldes en arbejdsulykke ikke,
kan det straffes med bøde.
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Arbejdsmiljø:
Når der sker en arbejdsulykke på en virksomhed, er
virksomheden forpligtet til at foretage en undersøgelse af ulykken. Undersøgelsen skal afdække mulige
årsager til ulykken for derigennem at finde frem til
mulige forebyggende tiltag, så gentagelse kan forhindres. Arbejdsmiljøgruppen eller ledelse og medarbejdere skal deltage i undersøgelsen.

Skade på ting og personer forvoldt af
borger i aktivering

Syddjurs Kommune hæfter ikke automatisk for skader
forvoldt af den aktiverede.
Sker skaden ved hærværk eller anden kriminel adfærd
er Syddjurs Kommune ikke erstatningsansvarlig. Krav
om erstatning skal rettes imod den aktiverede borger.
For at Syddjurs Kommune kan blive erstatningsansvarlig, skal den aktiverede borger have handlet ansvarspådragende (culpøst). Erstatningsansvarslovens § 19.
Syddjurs Kommune er ikke erstatningsansvarlig, når
skaden/tabet er dækket af en tingsforsikring, driftstabsforsikring eller virksomhedens/praktikstedets
ansvarsforsikring. Tings- og bygningsforsikringer vil
altid gå forud for ansvarsforsikringen. Ved indgåelse af
aftale om aktivering af borger, oplyser virksomheden/
praktikstedet i hvilket omfang, der er tegnet forsikringer.
Syddjurs Kommune kan kun blive erstatningsansvarlig,
når skaden/tabet er forvoldt af den aktiverede borger
ved grov uagtsomhed eller forsætlig.
Anmeldelse af skade:
Skadeanmeldelse udfærdiges sammen med virksomheden/praktikværten snarest muligt efter skaden er
sket. Skadeanmeldelsen skal underskrives af begge
parter.
Hvis skaden er omfattet af en forsikring, fremsendes
skadeanmeldelsen til det pågældende forsikringsselskab. Hvis kommunen er erstatningspligtig fremsendes skadeanmeldelsen til arbejdsmarkedskonsulenten
ved Syddjurs Kommune, der sørger for, at skaden
bliver indberettet til forsikringsafdelingen i Syddjurs
Kommune. Sagen sendes til afgørelse ved Syddjurs
Kommunes forsikringsselskab.

