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Markant løft af uddannelse, så færre mister fodfæstet på arbejdsmarkedet  

Tal viser, at 45 pct. af dem, der rammes af erstatningsberettigende arbejdsulyk-
ker, efter en årrække ikke er vendt tilbage til beskæftigelse. Det er der ingen, 
der har gavn af – hverken den enkelte, som fastholdes på passiv forsørgelse, 
men heller ikke arbejdsgiverne, som går glip af værdifuld arbejdskraft. Det indi-
kerer, at der er noget, som skal gøres anderledes og bedre.  

Forslag om uddannelsesgodtgørelse  
Derfor foreslår regeringen en ordning, hvor tilskadekomne motiveres til at 
styrke deres kvalifikationer ved at tage en kompetencegivende uddannelse. Det 
skal give tilskadekomne, der ikke længere kan varetage deres tidligere job, mu-
lighed for at blive omskolet til erhverv, hvor de med deres skade kan fungere 
på ordinære vilkår. 

Tilskadekomne modtager under uddannelsen en samlet indkomst (ydelse og 
godtgørelse) svarende til 83 pct. af deres hidtidige løn. Målgruppen er tilskade-
komne med en méngrad på mindst 10 procent, som ikke er i arbejde. 

Forslaget skal fremme tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet og for-
bedre deres muligheder for at varetage et arbejde efter skaden. Det skal føre til, 
at tilskadekomne efter endt uddannelse har behov for en mindre eller ingen er-
hvervsevnetabserstatning, hvilket indebærer, at arbejdsgivernes udgifter til er-
statning mindskes samtidig med, at tilskadekomnes indtjeningsmuligheder for-
bedres. 

Højere erstatninger og stærkt sikkerhedsnet, når arbejdsskaden rammer  

Tiden efter en arbejdsskade kan være svær. Den enkelte tilskadekomne kan 
have svært ved at overskue sin egen økonomiske situation, hvis skaden påvir-
ker helbredet så meget, at tilskadekomne ikke længere er i stand til at opret-
holde sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig kan det være kilde til stor 
usikkerhed og megen frustration, hvis afklaring af arbejdsskadesagen trækker i 
langdrag.  

Det er afgørende, at et stærkt sikkerhedsnet griber tilskadekomne og giver øko-
nomisk tryghed, når skaden sker. Tilskadekomne skal have en rimelig kompen-
sation for skaden, og de skal ikke vente længere end højest nødvendigt på en 
afklaring af deres økonomiske situation.  
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Derfor er det regeringens ambition at styrke sikkerhedsnettet ved at forbedre 
erstatningssystemet og skabe rammerne for en enklere sagsbehandling:  

Forbedret erstatningssystem:  
Erstatningssystemet skal forbedres for personer, der kommer til skade på deres 
arbejde. Det gøres primært ved at hæve niveauet for méngodtgørelsen samt en 
række mindre tiltag, som blandt andet understøtter, at tilskadekomne hurtigere 
kan få udbetalt en engangserstatning.  

Forhøjelse af méngodtgørelsen:  
Niveauet for godtgørelse for varigt mén til de tilskadekomne er lavt i forhold til 
de livslange gener, som et mén indebærer for den tilskadekomne - eksempelvis 
daglig hovedpine efter en hjernerystelse. 

Derfor foreslår regeringen at hæve méngodtgørelsen, så godtgørelsen for 100 
pct. varigt mén hæves med 250.000 kroner (2022-niveau). Ved at forhøje mén-
godtgørelsen hæves kompensationen for en bred gruppe af personer med ar-
bejdsskader, der oplever varige følger af deres skade. Samtidig vil en forhøjelse 
af méngodtgørelsen i et vist omfang styrke arbejdsgivernes incitament til at fo-
rebygge skader og forbedre arbejdsmiljøet. 

Enklere og mindre skønsbaseret sagsbehandling  
Udfordringer med sagsbehandlingstiden skal håndteres – særligt for de svære-
ste sager med tab af erhvervsevne. De første skridt hertil tages ved at forenkle 
beregningen af tilskadekomnes årsløn og ved et skærpet fokus på frister.  

Forenklet årslønsberegning  
Som led i beregningen af tilskadekomnes erstatning for tab af erhvervsevne, 
fastsætter AES en årsløn for tilskadekomnes indtjening. I dag eksisterer en 
praksis med mange sagsskridt, hvor årslønnen fastsættes efter en skønsmæssig 
individuel vurdering i mere halvdelen af sagerne, hvilket kan have betydning 
for sagsbehandlingstiden.  

Derfor foreslår regeringen, at årslønnen som hovedregel fastsættes som tilska-
dekomnes faktiske indtjening i det bedste indtægtsår ud af de seneste tre år 
forud for skaden. Tilskadekomne med stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og 
med et almindeligt fuldtidsjob vil opleve at få udmålt lidt højere erstatning end 
i dag. Tilskadekomne med løs tilknytning, deltidsansatte uden særlig grund og 
sæsonledige vil opleve at få udmålt en lavere erstatning end i dag. 

 


