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Forsikring & Pensions høringssvar 

Forsikring & Pension har modtaget ”Udkast til bekendtgørelse om klage over Ar-

bejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser” i høring. Vi takker for muligheden 

for at afgive bemærkninger. 

 

Vi har ingen bemærkninger til indarbejdelsen af fristerne i Justitsministeriets vej-

ledning om beregning af klagefrister. Vores bemærkninger er alene rettet mod § 

6 og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings mulighed for at genvurdere. 

 

Vi finder, at der i § 6 bør stå, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan genvurdere 

en afgørelse, idet Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som det også anføres under 

§ 7, har begrænset genvurderingskompetence. 

 

Vi finder tillige, at det i § 6, stk. 4 bør tydeliggøres, at hvis parterne klager over 

samme delafgørelse med modsatrettede begrundelser og med ønske om forskel-

ligt resultat, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke genvurdere. 

 

Som bestemmelsen er formuleret nu, tager bestemmelsen ikke højde for de til-

fælde, hvor skadelidte og forsikringsselskabet klager over samme delafgørelse 

med samme begrundelse og med ønske om samme resultat. Som et eksempel 

på, at skadelidte og forsikringsselskabet klager over samme delafgørelse med 

samme begrundelse og med ønske om samme resultat, kan nævnes sager, hvor 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fastsat en årsløn, som både begge parter 

mener er forkert, og hvor begge parter anker med samme begrundelse.  

 

Vi mener på den baggrund, at bestemmelsen med fordel kan præciseres, så det 

tydeliggøres, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring også i disse tilfælde kan gen-

vurdere. Det er vores opfattelse, at dette allerede er praksis i dag. 

 

Vi står som altid til rådighed for en uddybning af vores bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Astrid Breuning Sluth 
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