STANDARD FOR
ØKONOMISTYRING PÅ
FORSIKRINGSOMRÅDET
for Skanderborg Kommune
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Denne standard er en del af forsikringspolitikken.

Økonomien på forsikringsområdet består af:
indtægter fra opkrævning af præmier og selvrisiko
udgifter til udbetaling af skader, henlæggelser, kulanceerstatninger og forebyggelse
Forsikringsbudgettet er opdelt i to dele – arbejdsskader og andre skader, da der er skærpede krav på arbejdsskadeområdet omkring adgang til oplysninger. Den ordinære drift på begge områder skal balancere med
særligt fokus på fremtidige henlæggelser og forebyggelse.
Uforbrugte midler overføres til næste års budget.

Præmieopkrævning
Hovedindtægtsgrundlaget på området er funderet på præmieopkrævning. De aftale- og kontraktstyrede
enheder tegner alle deres forsikringer hos Skanderborg Kommune. Der kan være særlige tilfælde, hvor det
tillades, at der tegnes andre forsikringer direkte hos et andet selskab.
Forsikringspræmierne pristalsreguleres hvert år og er til rådighed på medarbejderportalen ved årets afslutning, således de aftale- og kontraktstyrede enheder kan bruge disse i deres budgetlægning for det kommende
år.
Indtægterne fra forsikringspræmierne skal dække de udgifter, der er på området. Sker der en uhensigtsmæssig udvikling på et område, der medfører et længerevarende økonomisk underskud på området, reguleres
præmien for området, så der igen kommer balance.

Selvrisiko
På flere forsikringsområder medfører en skade en egenbetaling fra skadestedet/kontraktenheden – en
selvrisiko. Formålet med opkrævning af selvrisiko er at skabe et incitament hos de aftale- og kontraktstyrede
enheder til at undgå skader. Der er indført et selvrisikosystem, der skelner mellem de forskellige forsikringsområder.
Hvis en aftale- eller kontraktstyret enhed, efter gentagen vejledning og rådgivning, undlader at foretage de
nødvendige forebyggende foranstaltninger, kan det medføre et forhøjet selvrisikobeløb. Ved grov uagtsomhed fra den aftale- og kontraktstyrede enheds side, vil skaden ikke være dækningsberettiget.
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Henlæggelser
Der er en særlig opmærksomhed på at henlægge midler til skader på de områder, hvor vi ikke er genforsikret
i et større selskab. Disse områder fremgår af standarden for forsikringsporteføljen.
Der udarbejdes en aktuarrapport hvert femte år, der fremskriver kommunens forpligtelser på arbejdsskadeområdet. I forhold til aktuarrapporten, er det vigtigt hvert år at henlægge midler i budgettet til disse forpligtelser. Derudover beskriver rapporten, hvor meget kassebeholdningen skal øges for at kunne indfri forventede skadesudgifter i fremtiden.

Kulanceerstatning
I skadesager, hvor en borger rejser et krav over for Skanderborg Kommune, hvor der kan sås tvivl om erstatningsansvaret i sagen – eller hvor en undersøgelse af erstatningsansvaret i sagen ikke står mål med kravets
størrelse, kan kulanceerstatning komme på tale. Det betyder, at der udbetales erstatning til borgeren, der
frafalder sit krav.
Spørgsmål om ydelse af kulanceerstatninger for skader, der ikke er dækket af en forsikring, kræver bevillingsmæssig hjemmel og skal indbringes for økonomiudvalget til afgørelse. Ved bagatelsager kan indstilling
om kulanceerstatning afgøres af administrationen.
Der udbetales kun kulanceerstatning i sjældne tilfælde.
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