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Folketingsmedlem Karina Adsbøl har den 11. juli 2019 stillet følgende spørgsmål 

nr. S 39, som hermed besvares. 
 

Spørgsmål nr. S 39: 
”Vil ministeren ændre arbejdsskadesystemet, så borgernes arbejdsskadesager ikke 
trækkes i langdrag, og sikre, at det ikke har indflydelse på arbejdsskadesagens 
længde, at en borger er bevilliget et midlertidigt fleksjob?” 

 

Svar: 
Vi har et ansvar for at hjælpe de folk, der kommer til skade på deres arbejde. Det 

betyder først og fremmest, at vi skal gøre en indsats for, at der på arbejdspladserne 

er et godt arbejdsmiljø, som forebygger og minimerer risikoen for skader. Men det 
betyder også, at vi skal indrette arbejdsskadesystemet på en måde, så det bedst mu-

ligt tager højde for den enkeltes behov. 
 
Vi skal undgå, at mennesker, der både kan og vil arbejde sidder fast i systemet, 

mens de venter på en afgørelse i deres arbejdsskadesager. Det er derfor vigtigt, at 
systemet er indrettet, så man får så hurtig en afklaring på sin arbejdsskadesag som 
muligt. Generelt har sagsbehandlingstiderne de seneste år været faldende, men jeg 

mener, at det er et område, der fortsat fortjener fokus. En hurtig og korrekt sagsbe-
handling vil kunne få nogle mennesker hurtigere tilbage i job. Det vil bidrage til 
den fælles velfærd, men også være afgørende for den enkeltes trivsel.  

 
Som reglerne er nu, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) først træffe en 
endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når den tilskadekomnes 

erhvervsmæssige situation er stabil og afklaret. Det betyder, at der somme tider kan 
gå lang tid, hvor AES må træffe midlertidige afgørelser, hvilket fx er tilfældet, hvis 
den tilskadekomne modtager ledighedsydelse eller er ansat i et midlertidigt fleks-

job. Det har jeg stor forståelse for, er en svær situation at være i. 
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Det er et kompleks område, og jeg vil derfor i efteråret starte med at undersøge, 
hvilke muligheder der er for at forbedre området, herunder se på hvilke overvejel-

ser anbefalingerne fra ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet (2014) giver an-
ledning til i dag.  
 

 
Venlig hilsen 
 

 

 
Peter Hummelgaard Thomsen 

 


