
   
 

 

Gentofte

Jobcenter Gentoftes erstatningsansvar for borgere i virksomhedspraktik 

Hvem er omfattet? 

Borgere der er i virksomhedspraktik efter Lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats eller Lov om inte-
gration. 
 

Arbejdsskader og sikringspligt 

Jobcentret har arbejdsskadesikringspligten, når 
en borger er i virksomhedspraktik efter Lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats eller Lov om integra-
tion. 
 
Pligt til anmeldelse af arbejdsskade Praktikstedet 
har pligt til at anmelde arbejdsskader til jobcen-
tret på borgere i virksomhedspraktik, hvis ulykken 
medfører mindst én dags fravær og/eller borge-
ren har ret til ydelser efter arbejdsskadeloven. 
 

Skader forvoldt af praktikanten 

Det er i udgangspunktet praktikanten selv, der 
hæfter for de skader, som praktikanten måtte på-
føre tredjemand. Dansk erstatningsret indeholder 
imidlertid en række vigtige undtagelser til dette 
udgangspunkt, der dels skal beskytte skadelidte 
og dels den skadevoldende praktikant. 
 
I dansk ret gælder ”arbejdsgiveransvaret”, der gi-
ver skadelidte mulighed for at rejse sit krav over 
for arbejdsgiveren i stedet for praktikanten  
 
Det er den modtagende arbejdsgiver, der leder 
arbejdets udførelse og herunder antager og af-
skediger aktiverede, giver instruktion og fører til-
syn med udførelsen af selve arbejdet, hvorfor der 
efter praksis er tale om et egentligt tjenestefor-
hold. Praktikværten hæfter derfor for det erstat-
ningsansvar overfor tredjemand, som en prakti-
kant måtte pådrage sig, jf. Danske Lov 3-19-2 om 
arbejdsgiveransvar.  
 
Spørgsmålet er herefter, hvorvidt det er jobcen-
tret, praktikværten eller praktikanten selv, der 
bærer det endelige ansvar for praktikantens an-
svarspådragende handlinger og undladelser. 
 

I tilfælde af simpel uagtsomhed hæfter normalt 
arbejdsgiveren (eller arbejdsgiverens forsikrings-
selskab), mens praktikanten selv - og dermed job-
centret - kan blive pålagt et erstatningsansvar ved 
grov uagtsomhed. 
 
Er skaden sket forsætligt, herunder ved hærværk 
eller anden kriminel adfærd, er det normalt kun 
praktikanten selv, der hæfter over for skadelidte.  
De nærmere regler herom fremgår af Erstatnings-
ansvarsloven.  
 
Vær opmærksom på om virksomheden har pas-
sende forsikringsdækning. 
 

Færdselsskader 

Vær opmærksom på, at der ikke kan bevilges 
praktik som chauffør medmindre virksomheden 
har en chauffør tilstede i køretøjet under al kør-
sel.  
Skader opstået ved brug af køretøj vurderes efter 
reglerne i Færdselsloven. Det vil sige, at det nor-
malt er ansvarsforsikringen på bilen og bilens 
ejer/bruger, der hæfter ved skader opstået ved 
brug af bilen.  
 

Anmeldelse af skade 

Ved skade skal virksomheden snarest efter ska-
den er sket kontakte jobcentret. Virksomheden 
får udleveret en blanket til at anmelde skaden.  
 
Skadesanmeldelsen skal sendes til virksomhedens 
forsikringsselskab. Bliver skaden afvist af forsik-
ringsselskabet, skal skadesanmeldelsen sendes til 
Jobcenter Gentofte. 
Sagen bliver herefter sendt til Gentofte Kommu-
nes forsikringsselskab for vurdering af jobcentrets 
eventuelle erstatningsansvar. 

Du kan kontakte os på tlf. 3998 6100 eller sende 
en e-mail til:gentofte@gentofte.dk 

Skriver du personlige informationer, skal du gøre 
det sikkert med Digital Post: Send digital Post via 
gentofte.dk. 
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