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Hvis uheldet er ude... hvem betaler?
Virksomheden har påtaget sig at have en praktikant. Det betyder samtidig, at praktikanten kan komme til
skade eller selv komme til at skade
andre mennesker eller ting.
PRAKTIKANTENS
ARBEJDSSKADE
Hvis praktikanten kommer til skade i
din virksomhed, dækker Kommunen
erstatningskrav i henhold til arbejdsskadesikringsloven (ASSL).
Hvis praktikanten er udsendt i henhold til kap. 14 (vejledning og opkvalificering), og i skadesøjeblikket er
til nytte for virksomheden, skal din

virksomhedslovpligtige arbejdsskadeforsikring dække erstatningskravene efter ASSL.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
afgør, om praktikanten har været til
nytte i skadesøjeblikket.
SKADER PÅ TREDJEMAND OG
EJENDELE
Hvis praktikanten kommer til at
skade andre mennesker, skal virksomhedens ansvarsforsikring betale
erstatning. Det gælder både den almindelige ansvars- og bilforsikring.

Hvis praktikanten beskadiger virksomhedens eller andres ejendele
(tingsskade), skal skaden anmeldes
til eventuelle tingsforsikringer (virksomhedens og andres), og hvis
andres ejendele er beskadiget, skal
skaden ligeledes anmeldes til virksomhedes ansvarsforsikring.
Forsikringsselskaberne vil herefter
som udgangspunkt afklare dækningsningsomfanget selskaberne
imellem sig.
Er der tegnet forsikringer, der dækker de rejste erstatningskrav, bortfalder praktikantens erstatningsansvar
efter erstatningsansvarslovens (EAL)
§ 19, stk. 3, og dermed også kommunens hæftelse for disse krav.

præmieforhøjelse jf. forsikringsbetingelserne på den konkrete forsikring, når virksomhedens forsikringer
skal dække rejste erstatningskrav.
Varde Kommune kan ikke forventes
at dække udgifter i forbindelse med
selvrisiko eller præmieforhøjelse mv.
KONTAKT
Hvis der i øvrigt måtte være spørgsmål, kan kontakt rettes til kontaktpersonen på Jobcenter Varde, som
har etableret tilbuddet til din virksomhed.
Tekst formidlet via Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg via brev af 23.
maj 2013, blot er Arbejdsskadestyrelsen ændret til Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring.

Hvis der ikke er tegnet tings/ansvarsforsikring for person- eller
tingsskaden, skal virksomheden
betale erstatning over for tredjemand i henhold til reglerne om
arbejdsgiveransvar. Hvis virksomhedens egne ting lider skade i sådanne
tilfælde, bærer virksomheden som
udgangspunkt selv tabet herved, jfr.
nedenfor.

INSTRUKTIONSFORPLIGTELSE
Når arbejdsgiveren modtager en
borger i arbejdsprøvning / praktik
har arbejdsgiveren samme instruktionsforpligtigelse som for øvrige ansatte i forhold til den pågældendes
opgaver og borgerens kompetence
og erfaring.

Praktikanten og dermed kommunen
vil kun være erstatningsansvarlig
over for virksomheden/skadelidte i
begrænset omfang efter EAL § 23.

LOVHENVISNING
Kommunens ansvar for praktikanter
mv. udsendt til din virksomhed efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
Kapitel 11 (virksomhedspraktik)
Kapitel 13 (nytteindsats)
Kapitel 14 (vejledning og
opkvalificering)

SELVRISIKOEN
Virksomheden skal være opmærksom på, at der kan forekomme en
udgift på eventuel selvrisiko og
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