NOTAT
Forsikringsbonusordningen, forslag til ændring af
retningslinjer
Der er den 27.11.2014 afholdt møde i Forum for Arbejdsmiljø og
Risikovurdering, hvor bonusordningens fremtid blev drøftet på
baggrund af arbejdsgruppens oplæg.
Forum for arbejdsmiljø og risikovurdering er kommet frem til
følgende løsning, der lægges op til politisk godkendelse:


Bonusordningens budget beregnes fra 2014 på baggrund af
de fornyede forsikringspræmier og nedsættes til en samlet
pulje på 424.423 kr. rundet op til 425.000 kr.



Der vil fremadrettet ikke finde nogen central
godkendelsesprocedure sted i forhold til udbetalingerne af
bonusmidlerne - der vil blive udbetalt et beløb til anvendelse af
risikoforebyggende tiltag og til arbejdsmiljøinitiativer.
Bonusmidlerne skal varetages af de lokale
arbejdsmiljøgrupper, der vurderer, hvordan de udbetalte
midler bedst kan anvendes på de decentrale
enheder/institutioner. Det er altså stadig et krav, at midlerne
bruges til risikoforebyggelse og arbejdsmiljøinitiativer - men
godkendelsen af brugen af midlerne ligger fremadrettet i de
lokale arbejdsmiljøgrupper.



Forsikringskontoret fører fortsat skadesstatistik, og der sker
fradrag i bonusmidlerne i forhold til antal skader. Dette for at
holde den præventive effekt af bonusordningen intakt. Jo
færre skader man har, jo flere bonusmidler har man til
rådighed. Der er tidligere fratrukket 5.000 kr. pr. skade i
bonuspuljer på minimum 10.000 kr. Da bonusmidlerne nu er
nedsat til puljer på mindre beløb end tidligere, nedsættes
fradragsbeløbet på 5.000 kr. også til 2.250 pr. skade, og for de
enheder/institutioner, hvis bonuspulje kun udgør 4.500 kr.,
nedskrives enhedens selvrisikopulje med skadeudgifterne,
dog højest med 1.000 kr. pr. skade. Skadeudgifter herudover
betales af forsikringskontoret, eventuelt forsikringsselskabet.



Forsikringskontoret sørger for at lave en oversigt over de
decentrale enheders tilgodehavender og sørger for at
udbetalingerne finder sted.



Forsikringskontoret og Forum for Arbejdsmiljø og
Risikovurdering kan når som helst indhente oplysninger
omkring brugen af bonusmidlerne hos arbejdsmiljøgrupperne
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for at påse, at midlerne bruges til risikoforebyggende tiltag og
til arbejdsmiljøinitiativer.


Arbejdsmiljøgrupperne er forpligtigede til at indskrive brugen
af bonusmidlerne i deres APV, så Forsikringskontoret og
Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering kan orientere sig
om, hvad bonusmidlerne er forbrugt til i de enkelte år.
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