Ophør af kollektiv ulykkesforsikring for børn i skoler og institutioner.
Høje-Taastrup Kommune har hidtil tegnet kollektive ulykkesforsikringer for børn i skoler og institutioner.
Indenrigsministeriet har nu slået fast, at der ikke er hjemmel i lovgivningen, når kommuner indgår
kollektive ulykkesforsikringer, som dækker børnene, mens de er i daginstitution eller skole. Derfor er
landets kommuner blevet bedt om at bringe forsikringsordningerne til ophør i overensstemmelse med de
opsigelsesmuligheder, som forsikringerne indeholder.
Høje-Taastrup Kommune opsiger sin kollektive ulykkesforsikring pr. 31.12.2011.
Skader opstået inden 1. januar 2012
Skader, der opstår inden forsikringernes ophør, vil kunne anmeldes indtil 8 dage efter ophør og blive
behandlet ifølge de gældende forsikringsbetingelser.
Skader, der allerede er sket og anmeldt til forsikringsselskabet vil blive færdigbehandlet som hidtil.
Den kommunale børnetandpleje
Pr. 1. januar 2012 skal alle skader anmeldes til egen private ulykkesforsikring, dog vil skade på tænder
som hidtil blive behandlet gratis i den kommunale børne- og ungdomstandpleje indtil det fyldte 18. år.
Hvis behandlingen først kan afsluttes efter det fyldte 18. år, vil den endelige behandling være for
barnets/forældrenes egen regning, evt. via egen ulykkesforsikring, hvor skaden tidligere er anmeldt.
Dette gælder fx kroner og implantater m.m., der først kan udføres, når kæberne ikke vokser længere,
dvs. i 20-25-årsalderen.
Opfordring til familierne
Vi opfordrer alle forældre til at undersøge, om familiens børn allerede er omfattet af familiens
ulykkesforsikring eller eventuel kollektiv ulykkesforsikring, tegnet via fagorganisation eller lignende –
eller sikre, at de bliver ulykkesforsikret så hurtigt som muligt.
Briller er som hovedregel ikke dækket af private forsikringer, men enkelte forsikringsselskaber har
mulighed for at udvide de eksisterende dækninger – eller der kan evt. tegnes særskilt forsikring ved køb
af briller. Vi opfordrer forældrene til selv at undersøge mulighederne hos de respektive
forsikringsselskaber.
Kommunens ansvar
Hvis en skade opstår på en sådan måde, at kommunen retsligt kan drages til ansvar, skal kommunen
betale erstatning efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Dette ændres ikke ved, at de kollektive
ulykkesforsikringer opsiges, men det er forældrene/værgerne, der på det skadelidte barns vegne skal
bevise, at kommunen har et ansvar for at en givet skade er opstået. Det er ikke tilstrækkeligt blot at
konstatere, at der er sket en skade.
Kommunen er ikke erstatningsansvarlig for hændelige uheld.

