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Forsikringsforhold under virksomhedspraktik
Denne vejledning er til tilbudssteder/virksomheder, som har borgere i et beskæftigelsesforløb
(virksomhedspraktik) i deres virksomhed, og hvor borgeren, under sit forløb, enten forvolder skade
på ting eller personer eller pådrager sig arbejdsskade.
Tilbudsstedet/virksomheden skal sikre, at borgeren under sit forløb udfører opgaver i
overensstemmelse med den indgåede aftale mellem tilbudsstedet/virksomheden og Jobcenter
Høje-Taastrup.
Borgeren skal forinden betjening af maskinelt udstyr, have modtaget udførlig vejledning og
instruktion i betjeningen heraf – jf. den skriftlige aftale mellem virksomhed og Jobcenter HøjeTaastrup. Ved eventuel udlån af materiel til borgerens private brug (f.eks. biler, maskinelt værktøj
eller lign.), er det virksomhedens eget ansvar, såfremt der sker skade.

Generelle spørgsmål
Spørgsmål omkring anmeldelse af skader kan enten ske telefonisk på tlf.nr. 43 35 39 03 eller via email til jobcenter@htk.dk, att: Fællesadministrationen. I emnefeltet noteres ’Henvendelse om
skade forvoldt af borger under beskæftigelsestilbud’ eller ’Henvendelse om arbejdsskade under
beskæftigelsestilbud’.

I tilfælde af skade forvoldt på personer eller ting
Tilbudsstedet/virksomheden skal altid anmelde skaden til eget forsikringsselskab.
Virksomheden/tilbudsstedet skal samtidig orientere Jobcenter Høje-Taastrup,
Fællesadministrationen om hændelsen samt fremsende kopi af skadesanmeldelsen (se
kontaktoplysninger ovenfor).
Hvis virksomhedens/tilbudsstedets eget forsikringsselskab anerkender og dækker skaden, kan
Høje-Taastrup Kommune yde erstatning for virksomhedens eventuelle selvrisiko. Såfremt
tilbudsstedet/virksomhedens egen ting- eller ansvarsforsikring ikke dækker den pågældende
skade, kan skaden anmeldes til Jobcenter Høje-Taastrup med dokumentation om afvisning fra
virksomhedens forsikringsselskab. Høje-Taastrup Kommune foretager herefter en sagsbehandling
af skaden og vurderer eventuel erstatning.
Høje-Taastrup Kommune yder ikke erstatning for skader forvoldt ved tyveri eller anden kriminel
adfærd. Virksomheden kan i disse tilfælde rejse krav mod borgeren eller dennes
forsikringsselskab.
Anmeldelse af skade til Høje-Taastrup Kommune
Ved afvisning af skade fra eget forsikringsselskab kontaktes Jobcenter Høje-Taastrup,
Fællesadministration (se kontaktoplysninger ovenfor). Anmeldelsen skal ske hurtigst muligt.
Jobcentret fremsender herefter relevant skadesanmeldelsesblanket enten elektronisk eller via
almindelig post til virksomheden. Blanketten udfyldes og underskrives af borger og virksomhed, og
returneres enten elektronisk til jobcenter@htk.dk (i emnefeltet noteres ’Anmeldelse om skade
forvoldt af borger under beskæftigelsestilbud’) eller som almindelig post til:
Jobcenter Høje-Taastrup
Erik Husfeldts Vej 2A
2630 Taastrup
Att.: Fællesadministrationen
Virksomheden skal vedhæfte eller fremsende relevant dokumention omkring skadesforløbet.
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I tilfælde af arbejdsskade
Hvis en borger pådrager sig en arbejdsskade under en virksomhedspraktik er Høje-Taastrup
Kommune erstatningspligtige, såfremt Arbejdsskadestyrelsen anerkender skaden.
Anmeldelse af arbejdsskade til Høje-Taastrup Kommune
Ved arbejdsskade skal virksomheden kontakte Jobcenter Høje-Taastrup, Fællesadministrationen,
senest 1. hverdag efter hændelsestidspunktet. Jobcentret udfylder skadesanmeldelsesblankettens
første del, og fremsender blanketten enten elektronisk eller via almindelig post til virksomheden,
som udfylder den resterende del sammen med borgeren.
Den udfyldte anmeldelsesblanket inklusiv relevant dokumention omkring skadesforløbet returneres
efterfølgende elektronisk til jobcenter@htk.dk (i emnefeltet noteres ’Anmeldelse om arbejdsskade
under beskæftigelsestilbud’) eller som almindelig post til:
Jobcenter Høje-Taastrup
Erik Husfeldts Vej 2A
2630 Taastrup
Att.: Fællesadministrationen
En arbejdsskade skal altid anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen og senest 9 dage efter
hændelsesdatoen. Relevant dokumentation omkring skadesforløbet vedlægges/vedhæftes.
Jobcenter Høje-Taastrup fremsender herefter skadesanmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen.
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