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Kort om guiden og formålet 
Arbejdsskadestyrelsen behandler de sager, hvor borgere i aktivering (arbejdsprøvning) 
kommer til skade.  
 
Personer, der kommer til skade under aktivering efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadeloven, men de 
kan være omfattet af den særlige erstatningsordning for aktiverede. Vi kalder dem 
aktiveringssager.  
 
Det er vigtigt, at alle skader bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Vi har udarbejdet 
denne lille guide, som beskriver hvad aktiveringssager er, hvordan de anmeldes, og hvilke 
love vi behandler dem ud fra.  
 
At behandle aktiveringssager er en proces, hvor mange instanser skal ind og bidrage med 
oplysninger til at klarlægge hændelsesforløbet. Målet er, at tilskadekomne hurtigst muligt 
kan få en afklaring på sin situation.  
 
Hvis I har spørgsmål, som I ikke kan finde svaret på i denne guide, kan I kontakte os enten 
på telefon 7220 6000 eller på mail ask@ask.dk 
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Hvilke borgere er omfattet?  
Kommunens borgere og ledige dagpengemodtagere som sendes i aktivering efter lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 10 og 11 i ”Tilbud om vejledning og opkvalificering” 
og ”Tilbud om virksomhedspraktik” kan være omfattet af erstatningsordningen.  
 
Reglerne fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 113 og den dertil udstedte 
bekendtgørelse om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 89-91. Bekendtgørelsen 
opdateres løbende, senest ved bekendtgørelse nr. 835 af 10/08/2012. 
 

Hvilke skader er omfattet? 

Kommunen skal ifølge § 88 i bekendtgørelsen til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
yde erstatning for følger af arbejdsskader. Det vil, jf. reglerne i arbejdsskadelovens §§ 6 og 
7, sige  

 Arbejdsulykker (en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, 
der sker pludseligt eller inden for 5 dage, § 6) og  

 Erhvervssygdomme (sygdomme opstået efter påvirkninger på arbejdspladsen, § 
7) 

 

Hvornår skal skaden anmeldes? 
En arbejdsskade skal anmeldes, når borgeren ønsker det, eller når der er risiko for varige 
følger. Anmeldelsen skal ske fra praktikstedet til Jobcenteret. Det er 
sagsbehandlingsreglerne i arbejdsskadeloven, der finder anvendelse ved 
Arbejdsskadestyrelsens behandling af sagerne. 
 

Hvem skal anmelde?  
Alle skader på borgere i aktiveringsforløb skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Det er 
Jobcenteret, der har anmeldepligten, men Jobcenteret er ofte afhængig af, at borgeren og 
praktikstedet ved, at Jobcenteret skal oplyses om arbejdsskaden. Kommunen skal derfor 
informere borgeren og praktikstedet om, hvad de skal gøre, hvis borgeren kommer til 
skade under aktiveringen. 
 
 Et typisk anmeldeforløb kan se således ud: 

1. Borgeren anmelder skaden til praktikstedet 
2. Praktikstedet anmelder skaden til Jobcentret 
3. Jobcentret skal herefter sende anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen 

 
Borgeren kan også anmelde selv direkte til Jobcenteret, som så efterfølgende må spørge 
praktikstedet nærmere ind om skaden. Jobcenteret må ikke afvise at tage imod en 
anmeldelse fra borgeren, heller ikke selv om denne henvender sig længe efter at skaden 
er sket. 
 



Der er ikke i lov om aktiv beskæftigelsesindsats beskrevet en anmeldefrist. Vi opfordrer 
dog til, at anmeldelse sker til Arbejdsskadestyrelsen hurtigst muligt. Det vil sige  

 inden for 9 dage fra tilskadekomsten (eller Jobcenterets kendskab til skaden), eller 
 inden for 5 uger fra tilskadekomsten, såfremt den aktiverede ikke har genoptaget 

aktiveringen i fuldt omfang. 
svarende til anmeldereglerne i lov om arbejdsskadesikring § 31. 

 
Hvilke anmeldeskemaer skal benyttes?  
Der findes to særlige skemaer til at anmelde aktiveringssager:  

 Tilbud om vejledning og opkvalificering, kapitel 10 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

 Tilbud om virksomhedspraktik, kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  
 
Begge skemaer kan også findes på www.ask.dk. Vælg ”Anmeld skade” og vælg dernæst 
”Du skal anmelde en skade sket i aktivering”. 
 

Særligt om skader på borgere i tilbud om vejledning og opkvalificering 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 
Kommunen skal være opmærksom på, at der gælder en særlig situation for borgere sendt 
i tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 
10. 
 
Borgere, der er udsendt i vejledning og opkvalificering er dækket efter arbejdsskadelovens 
almindelige regler, såfremt de udfører almindeligt arbejde i forbindelse med tilbuddet om 
vejledning og opkvalificering.  
 
Kommunens sikring af personen gælder alene så længe tilskadekomsten sker i forbindelse 
med tilbuddet om vejledning og opkvalificering. Det følger af bekendtgørelses § 89, stk. 3. 
 
Det betyder i praksis, at praktikstedet efter en konkret vurdering kan blive sikringspligtig for 
arbejdsskader på borgeren, såfremt borgeren på skadestidspunktet udfører arbejde af reel 
værdi for praktikstedet (nytteværdi). 
 
Såfremt praktikstedet er en kommunal institution eller virksomhed, kan dette betyde, at 
borgeren vil være dækket på lige fod med og i samme forsikringsenhed eller 
forsikringsselskab som kommunens ansatte. 
 
Det er Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelsen om, hvorvidt skaden er omfattet af 
arbejdsskadelovens almindelige regler, og om hvem der er ansvarlig for sikring af 
borgeren. Det er IKKE muligt for kommunen og praktikstedet at aftale sig frem til, at 
kommunens sikring skal gælde for en person, der udfører reelt arbejde for praktiskstedet.  
 
Er det hensigten, at borgeren skal udføre en hvilken som helst form for arbejde for 
praktikstedet, bør aktiveringen i stedet ske efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
kapitel 11 om virksomhedspraktik. 

http://www.ask.dk/%7E/media/ASK/pdf/Anmeldeblanketter/AnmeldelseUTLab103_vejledning_og_opkvalificeringpdf.ashx
http://www.ask.dk/%7E/media/ASK/pdf/Anmeldeblanketter/AnmeldelseUTLab103_vejledning_og_opkvalificeringpdf.ashx
http://www.ask.dk/%7E/media/ASK/pdf/Anmeldeblanketter/AnmeldelseUTLab113_virksomhedspraktikpdf.ashx
http://www.ask.dk/


 
Erstatningsreglerne for denne gruppe borgere ikke blot betydning for placeringen af 
ansvaret af erstatningen. Det kan også have betydning for forholdet mellem kommune og 
private virksomheder, hvis kommunen har givet virksomhederne forkert oplysning om 
dækningen af skader.  
 

Hvem udbetaler erstatning?  
Kommunen udbetaler erstatninger efter afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen.  
 
En afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen kan påklages til Ankestyrelsen.  
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