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Rammerne for Kammeradvokaten gennemgang af et antal sager
Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013, at:
"Arbejdsskadestyrelsen vil bede Kammeradvokaten om en nærmere gennemgang af styrelsens administration af de konkrete sagsområder hvor der er
rejst kritik. Det gælder således spørgsmålene om udmåling af tab af erhvervsevne og genoptagelse af sager umiddelbart efter en afgørelse."
Arbejdsskadestyrelsen har på denne baggrund anmodet Kammeradvokaten
om at udarbejde et notat, der har til formål at give styrelsen mulighed for at
vurdere, om Arbejdsskadestyrelsens afgørelser er tilstrækkeligt juridisk velfunderede. Arbejdsskadestyrelsen ønsker derfor en vurdering af, om styrelsen
ville kunne få medhold i en frifindelsespåstand, skulle den konkrete afgørelse
blive indbragt for domstolene, eller om Arbejdsskadestyrelsen burde genoptage sagen administrativt eventuelt med henblik på at skabe grundlaget for at
tage bekræftende til genmæle.
Den rejste kritik
I den aktuelle kritik af Arbejdsskadestyrelsen er der blandt andet rejst en konkret kritik af Arbejdsskadestyrelsens administration af visse sagstyper:
Det er i kritikken anført, at Arbejdsskadestyrelsen lægger usaglige hensyn til
grund ved afgørelserne, når styrelsen genoptager en sag til revision, umiddelbart efter at der er truffet afgørelse uden erstatning eller godtgørelse (såkaldt
straksrevision).
Det er i kritikken videre anført, at styrelsens midlertidige og endelige afgørelser om tab af erhvervsevne ikke er i overensstemmelse med retspraksis, samt
at styrelsen anvender forkerte procedurer ved sagsoplysningen, hvilket indebærer, at afgørelsesgrundlaget ikke er tilstrækkeligt, og at afgørelserne derfor
ikke er korrekte.
Gennemgang af sager
o Arbejdsskadestyrelsen anmoder Kammeradvokaten om at gennemgå 80
sager vedrørende afgørelser om tab af erhvervsevne, hvor tilskadekomne
eventuelt efter revalidering efter arbejdsskaden kommer tilbage på arbejdsmarkedet.
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o Arbejdsskadestyrelsen anmoder samtidig Kammeradvokaten om at gennemgå 15 sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen har genoptaget vurderingen
af tabet af erhvervsevne eller vurderingen af det varige mén umiddelbart
efter en afgørelse om, at tilskadekomne ikke har ret til erstatning eller
godtgørelse (straksrevision).
o Arbejdsskadestyrelsen anmoder endvidere Kammeradvokaten om at gennemgå 5 sager, hvor tilskadekomnes erhvervsevnetab er fastsat til 0 på
grund af en lønnedgang efter skaden på under 15 %.
Kammeradvokaten skal have særligt fokus på, om oplysningsgrundlaget i sagerne er tilstrækkeligt, og på, om vurderingen af tabet af erhvervsevne (erhvervsevnetabsprocenten, herunder opgørelsen af tilskadekomnes indtjening
efter arbejdsskaden, hvis skaden ikke var sket) er i overensstemmelse med
lovgrundlaget, retspraksis samt administrativ praksis og inden for det skøn,
som Arbejdsskadestyrelsen skal foretage.
Arbejdsskadestyrelsen forbeholder sig at bede Kammeradvokaten om at gennemgå yderligere 50 sager inden for de ovennævnte sagstyper, i det omfang
Arbejdsskadestyrelsen skønner det påkrævet.
Udvælgelse af sager
Der skal for alle tre opgaver være tale om sager, hvor der er truffet afgørelse i
2013. Herved sikres, at der er tale om sager, der viser den aktuelle praksis.
Arbejdsskadestyrelsen vil generere et program, der objektivt udvælger sagerne til Kammeradvokaten efter udvalgte principper for repræsentativitet m.v.
Kammeradvokatens opgave
Kammeradvokaten skal på baggrund af gennemgangen af de konkrete sager
udarbejde et notat, der har til formål at give styrelsen mulighed for at vurdere,
om styrelsen ville kunne få medhold i en frifindelsespåstand, skulle den konkrete afgørelse blive indbragt for domstolene, eller om styrelsen burde genoptage sagen administrativt eventuelt med henblik på at skabe grundlaget for at
tage bekræftende til genmæle. Kammeradvokaten skal for alle tre opgaver foretage en vurdering af afgørelserne med udgangspunkt i lovgrundlaget, sagsbehandlingsregler og retspraksis. Kammeradvokaten skal således især afdække, hvorvidt der er et mønster i eventuelle fejl, der måtte blive konstateret ved
gennemgangen.
Særligt for så vidt angår vurderingen af tabet af erhvervsevne skal Kammeradvokaten vurdere, hvorvidt Arbejdsskadestyrelsens praksis er udtryk for en
konkret individuel vurdering af sagerne, eller om afgørelserne hviler på sagsbehandlingsregler, der usagligt begrænser den lovpligtige skønsudøvelse
(skøn under regel).
Afslutning af gennemgangen
Kammeradvokatens gennemgang af sagerne skal være afsluttet senest den 1.
april 20141.
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Det bemærkes, at det efterfølgende er aftalt, at gennemgangen afsluttes den 1. maj 2014.

