Årsrapport 2017 – Forsikringsområdet
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Indledning
Hvidovre Kommunes forsikringspolitik fastlægger, at der udarbejdes en årsrapport om aktiviteter og økonomi på forsikringsområdet. Årsrapporten behandles i Økonomiudvalget.
Kommunens forsikringspolitik, følger fire principper:
 Forsikring tegnes mod katastrofer og specielle risici
 Løbende driftsskader finansieres af Hvidovre Kommune
 Kommunen er selvforsikret på en række områder
 Der arbejdes med skadeforebyggelse
Nærværende rapport er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse.

Budget og udgifter for 2017
Forsikringsområdets samlede budget for 2017 lød på 7,6 mio. kr. Det samlede forbrug udgør
13,8 mio. kr. omfattende følgende poster:
Køb af forsikring til 2,7 mio. kr.
Skader (selvrisiko samt selvforsikrede områder) til 0,9 mio. kr.
Forebyggende tiltag – Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering til 0,7 mio. kr.
Intern bonusordning til 0,4 mio. kr.
Administration – (dækker bl.a. over salær og sagsbehandlingsgebyr til forsikringsmægler Willis
I/S, sagsbehandlingsgebyrer til Sedgwick Leif Hansen A/S, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
samt Ankestyrelsen) til 1,0 mio. kr.
De samlede udgifter på forsikringsområdet er steget med 6,7 mio. kr. fra 2016 til 2017.
Det skyldes blandt andet udbetalinger på erstatning for arbejdsskader, hvor der er udbetalt
knap 4,0 mio. kr. og at de løbende udbetalinger for arbejdsskader ligeledes er steget.
Således er der samlet set på arbejdsskadeområdet udbetalt lidt over 5,5 mio.kr.
På bygnings- og autoskadeområdet har der også været en stigning på knap 1,0 mil.kr.
Oversigt over de samlede udgifter på forsikringsområdet for perioden 2015-2017.
Mio. kr.
Køb af forsikringer
Skader
Forebyggende tiltag
Administration
Bonus
I alt

2015
3,2
2,7
0,7
0,9
0,4
7,9

2016
2,6
1,1
1,0
2,0
0,4
7,1

2017
2,7
9,0
0,7
1,0
0,4
13,8

Det bemærkes, at ovenstående er en oversigt over udgifter på forsikringsområdet. Derudover
har der været en række forsikringsdækkede skader, der ikke er medtaget i oversigten da nogle
skader er betalt på tværs af budgetårene.
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Skader i løbet af 2017
Storskader:
For 2017 skal det fremhæves, at der blot har været én storskade
 Vandskaden i Tandreguleringen, Bødkerporten.
Ting- og ansvarsskader:
Antallet af skader i 2017 var på 91 i alt.
Der er registreret:
 32 autoskader (kaskoskader samt ansvarsskader)
 18 bygnings- og løsøreskader
 41 ansvarsskader
 Der er ikke registreret skader under kunstforsikringen.
Kommunen har oplevet et lille fald i antal af autoskader samt bygnings- og løsøreskader i forhold til forrige forsikringsår.

Arbejdsskader
Hvidovre Kommunes arbejdsmiljøorganisation har anmeldt 201 skader med anmeldelsesdato i
2017. I 2016 blev anmeldt 336 skader mod 221 i 2015.
Udgiften til arbejdsskader udgjorde omkring 5,5 mio. kr. i 2017.
I 2016 udgjorde udgiften til arbejdsskader ca. 1,5 mio. kr., mens udgiften i 2015 var 0,9 mio. kr.
Den store stigning i udgifter til arbejdsskader i 2017, er blandt andet grundet tre store udbetalinger for arbejdsskader, hvor medarbejderen har lidt tab af erhvervsevne.
De tre arbejdsskader er tilbage fra 2008, 2009 og 2010, men hvor først udbetalingen er sket i
2017.
Orientering om skaderne:
Skade fra 2008 med udbetaling på lidt over 911.000 kr.:
Skadelidte skulle med en kollega bundskifte borgers seng og tog dermed fat under hver sin arm
og satte borger op i sengen. Borgeren ville pludselig ikke samarbejde og lagde sig ned. Herved
får skadelidte et vrid i ryg da borgere var meget tung.
AES har vurderet tab af erhvervsevne på 55% gældende fra februar 2014. Skadelidte har bedt
om at få kapitaliseret det størst mulige beløb af sin erstatning der var tiltænkt som løbende erstatning.
Skadelidte får fortsat månedlig udbetaling.
Skade fra 2009 med udbetaling på lidt over 984.000 kr.:
Skadelidte skulle føre borger til sin seng, da denne faldt sammen i benene og hev fat i skadelidtes arm.
AES har vurderet et varigt tab af erhvervsevne på 35%.
Skadelidte får ikke løbende udbetalinger.
Skade fra 2010 med en udbetaling på lidt over 1.800.000 kr.:
Skadelidte forsøgte at afværge et fald fra et balanceredskab, hvilket resulterede i et ”knæk” i
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ryggen.
AES har vurderet tab af erhvervsevne på 60% gældende fra august 2015 samt 70% for perioden maj 2014 - juli 2015.
Skadelidte får fortsat månedlig udbetaling.
*AES = Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Generelt er de hyppigste skader sår, overfladiske skader, ledskred, forstuvninger og forstrækninger.

Forebyggelse
Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering
Fra 2016 og fremover er der afsat et fast beløb til forebyggelsesprojekter på 1 mio. kr. årligt,
hvoraf 0,2 mio. bruges til DHL-stafetten.
I 2017 blev der afholdt 4 møder og bevilget tilskud til eller finansiering af aktiviteter der ses i
skemaet nedenfor. Disse udgjorde en bred vifte af indsatser rettet mod såvel arbejdsmiljø som
mod kommunens fysiske værdier.
Udgiften til forebyggelsesprojekter samt administrationsudgifter udgjorde i alt 768.202 kr. i
2017.
Administrationsudgifter er blandt andet konferencer, netværksmøder, temadage og udgift til system af registrering af APV-handleplaner.
Følgende blev bevilget i 2017:
Risbjergskolen
Avedøre Idrætscenter
Risbjergskolen
Risbjergskolen
Avedøre Idrætscenter
Rådhuset
Dansborgskolen
Risbjergskolen
Rådhuset
Rådhuset
Cirkusmuseet

Ståldør og sikringsgitter
Trin til babybassin
Udskiftning af detektor til Newtonrum
Gitter til PC-rum
Stige
Adgangsterminaler
Port
Ståldør og sikringsgitter
Yoyo – holder til id-kort
Videoovervågning til bagindgang
Stige

Kr. 29.000
Kr. 44.240
Kr. 3.869
Kr. 4.771
Kr. 21.000
Kr. 290.854
Kr. 36.874
Kr. 25.000
Kr. 4.190
Kr. 29.800
Kr. 10.450

Den interne bonusordning
Bonusordningen udgør årligt 425.000 kr. Der blev i 2017 udbetalt bonus minus selvrisiko for i alt
379.500 kr.
Bonusmidlerne varetages af de lokale arbejdsmiljøgrupper, der vurderer, hvordan de udbetalte
midler bedst kan anvendes på de decentrale enheder/institutioner. Det er altså et krav, at midlerne bruges til risikoforebyggelse og arbejdsmiljøinitiativer – men godkendelsen af brugen af
midlerne ligger i de lokale arbejdsmiljøgrupper.
Der føres skadestatistik, og der sker fradrag i bonusmidlerne i forhold til antal skader med henblik på, at holde den præventive effekt af bonusordningen intakt. Jo færre skader man har, jo
flere bonusmidler har man til rådighed. Fradragsbeløbet udgør 2.250 kr. pr. skade og for de enheder/institutioner hvis bonuspulje kun udgør 4.500 kr. nedskrives enhedens selvrisikopulje
med skadesudgifterne dog, højest med 1.000 kr. pr. skade.
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