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F&Ps høringssvar vedr. takster for administration i Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen 

F&P har modtaget udkast til de to bekendtgørelser, som fastsætter taksterne 

for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) og Ankestyrelsens (AST) sags-

behandling af arbejdsskadesager og private erstatningssager i 2023. Vi tak-

ker for muligheden for at komme med bemærkninger. 

Takst for sagsbehandling af arbejdsskadesager i AES 

Vi noterer os, at taksten for behandling af arbejdsulykkessager i AES stiger 

fra 10.820 kroner i indeværende år til 11.860 kroner i 2023. Det svarer til en 

stigning på ca. 9,6 procent. Samtidig stiger taksten for behandling af er-

hvervssygdomssager blot med 20 kroner til 5.420 kroner i 2023. 

 

Taksten for administration af arbejdsulykkessager stiger således for 7. år i 

træk, mens taksten for administration af erhvervssygdomssager – set over 

samme periode – er nogenlunde stabil og på et meget lavere niveau. 

 

En så markant forskellig udvikling i taksterne er svært forståelig og kræver 

efter vores opfattelse en grundigere forklaring end den, der fremgår af hø-

ringsbrevet.  

 

Vi ved, at taksterne skal afspejle omkostningerne på hvert enkelt sagsom-

råde. Det er dog svært at gennemskue, hvorfor generelle forhold som oplæ-

ring af nye medarbejdere og udvikling og implementering af et nye sagsbe-

handlingssystem (ANS) (tilsyneladende) ikke også afspejler sig i taksten for 

erhvervssygdomssager.  

 

Et skridt i retning af større åbenhed om takstfastsættelsen kunne være en 

udspecificering af taksterne fordelt på fx udgifter til sagsbehandling, udgifter 

til administration i ATP, udgifter til udvikling af nyt sagsbehandlingssystem.  
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Side 2 

Takst for sagsbehandling af arbejdsskadesager i AST 

Vi noterer os, at taksten for behandling af arbejdsskadesager i AST falder til 

10.300 kroner pr. delafgørelse. 

 

Taksten pålægges en arbejdsskadesag, så snart sagen er oprettet i systemet i 

AST. Det betyder, at der betales takst for sager, som ikke kræver egentlig – 

eller minimal - sagsbehandling. Det kan fx være tilfældet, hvis en sag er anket 

for sent, eller hvis anken frafaldes, inden sagsbehandlingen er påbegyndt. 

 

Vi finder, at det er uhensigtsmæssigt, og vi foreslår en mere smidig model, 

hvor taksten kun pålægges de sager, der kræver egentlig sagsbehandling. 

Takst for private erstatningssager i AES 

Vi noterer os, at taksten for en vejledende udtalelse vedrørende ménvurde-

ring stiger med knap 33 procent. Det er en meget markant stigning på et 

marked, hvor der reelt kun er et meget begrænset alternativ til AES. 

 

Stigningen forekommer særlig bemærkelsesværdig i lyset af, at branchen op-

lever en uacceptabel lang sagsbehandlingstid og meget varierende kvalitet i 

udtalelserne. 

 

Vi er i dialog med AES herom, men finder ikke desto mindre anledning til at 

bemærke, at taksten ingenlunde modsvarer det produkt, AES leverer.  

F&Ps ønsker til myndighederne 

Vi er klar over, at selskaberne og dermed deres kunder (arbejdsgiverne) skal 

bidrage til finansieringen af arbejdsskadesystemet. Vi ser dog helst, at res-

sourcerne i systemet bruges bedst muligt til gavn for de arbejdsskaderamte 

og deres mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

 

Vi vil derfor - igen - opfordre til, at der laves en fælles kortlægning af de øko-

nomiske incitamenter i arbejdsskadesystemet, og at kortlægningen følges op 

af en drøftelse af, om finansieringen af arbejdsskadesystemet giver hensigts-

mæssige incitamenter for de involverede parter. Vi bidrager selvfølgelig 

gerne til dette arbejde. 

 

*** 

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for en uddybning af vores bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Astrid Breuning Sluth 

 

 


