Budgetalternativ - drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum

ØKdr-014
Økonomiudvalget
Budget og Regnskab

Ønske

X

Else M. Sørensen

I 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

1.200

1.300

1.400

1.500

Emne
Profitcenter & F3-niveau

Arbejdsskade

Beskrivelse:
På grund af selvforsikring skal kommunen selv afholde alle udgifter til arbejdsskader.
Den største udgift udgør erstatning for erhvervsevnetab og varigt mén, som fastsættes af Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (AES).
Vi ved ikke på forhånd, hvornår AES træffer afgørelser i nye sager, om der bliver tilkendt erstatning, eller hvor
meget der bliver tilkendt i erstatning. Som hovedregel bliver erstatninger for erhvervsevnetab udbetalt som et
fast månedligt beløb, mens erstatninger for varigt mén udbetales som et engangsbeløb.
Vi ved heller ikke, hvornår AES genoptager ”gamle” sager pga. ændringer i skadelidtes situation.
Genoptagelsen kan medføre, at den løbende ydelse bliver reguleret, og i de tilfælde, hvor ydelsen bliver
forhøjet, sker det med tilbagevirkende kraft.
Pr. 1. juli 2019 fik 10 personer tilsammen udbetalt 105.000 kr. i løbende ydelser. 2 personer har påbegyndt
deres ydelser i år, hvoraf den ene fik udbetalt 225.000 kr. den første måned, da ydelsen har tilbagevirkende
kraft. Sammenlignes med 1. juli 2017 var der dengang 6 personer, der til sammen fik udbetalt 45.000 kr.
Den løbende ydelse udbetales indtil skadelidte når folkepensionsalderen, med mindre hele eller dele af
ydelsen bliver kapitaliseret.
Konsekvensen ved at være selvforsikret er, at jo flere år der går, jo flere erstatninger bliver der tilkendt, og jo
flere udgifter får kommunen. Til gengæld har vi sparet mange millioner kroner i forsikringspræmie siden vi blev
selvforsikret i 2006.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Udbetalte erstatninger
Ordinært budget (oprindeligt)

2016
1.308
2.214

2017
4.101
1.500

2018
4.115
1.519

I 2015 og 2016 var der overskud på kontoen med hhv. 1,1 mio. kr. og 0,8 mio. kr.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Konsekvenser for service til borgerne:
Personalemæssige konsekvenser:
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ikke omfattet af høring i MED
Afledt ændring i taksten for området:

