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NOTAT 

Betragtninger vedrørende § 60 selskabers mulighed 

for selvforsikring. 

 

I forbindelse med at der blev indhentet forsikringstilbud for Midt- og Sydsjællands 

Brand & Redning har Willis, jf. Ib Østergaard Rasmussen, Faxe Kommune, oplyst 

at et § 60 selskab ikke kan være selvforsikret. Denne udmelding fra Willis er 

baggrunden for nærværende opsummering og notat.  

Et § 60 selskab bestående af flere kommuner, som overfører kompetencer til et 

styrelsesorgan i selskabet, er et kommunalt fællesskab. Sådanne kommunale 

fælleskaber betegnes populær som ”specialkommuner” eller ”særkommuner” og 

der er tale om selvstændige kommunale enheder på det eller de områder som de 

deltagende kommuner har overladt beføjelser til selskabet på. 

Kommunale fælleskaber er generelt underlagt de samme regler som kommuner. 

Et kommunal selskab, etableret som et I/S, hæfter solidarisk og direkte i forhold til 

selskabets forpligtelser.  

Det fremgår af arbejdsskadesikringsloven § 48, at det er lovpligtigt for en 

arbejdsgiver at tegne arbejdsskadeforsikring. Det primære formål med denne 

bestemmelse er, at beskytte arbejdstageren og sikre at denne, bl.a. uanset 

arbejdsgivers økonomiske situation får udbetalt en berettiget erstatning. 

Af § 48, stk. 5 fremgår det, at bl.a. kommuner kan vælge at være selvforsikrede og 

af noterne i Karnov til § 48, stk. 5 er det angivet at ”offentlige arbejdsgivere” kan 

vælge at være selvforsikrede med hensyn til arbejdsulykker.  

De tanker der ligger bag kommunernes/offentlige arbejdsgiveres mulighed for at 

være selvforsikrede er, at det ikke er nødvendigt for at imødegå ovennævnte 

formål; at sikre arbejdstager økonomisk, at kommunerne har tegnet forsikring. Det 

vil ”aldrig” være økonomisk umuligt for en kommune at udbetale erstatning, bl.a. 

qua kommunernes ret til skatteopkrævning. 
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Det er via KL og Arbejdsskadestyrelsen forsøgt afklaret, hvorvidt udmeldingen fra 

Willis er korrekt. 

Chefkonsulent i KL, Preben Meier Pedersen henviser til og henholder sig til et svar 

han har fået fra Arbejdsskadestyrelsen vedrørende § 60 selskaber og deres 

mulighed for at være selvforsikrede. Af Arbejdsskadestyrelsen svar til Preben 

Meier – som kun er refereret over for os- fremgår det, at det er 

Arbejdsskadestyrelsen opfattelse, at et § 60 selskab har pligt til at tegne 

arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadestyrelsen begrunder det med at 

 Et § 60 selskab er en selvstændig juridisk person og at selskabet har 

selvstændig kompetence og ikke udøver funktioner på kommunens 

vegne i henhold til delegation. De opgaver som er overført til selskabet er 

overført til selvstændig varetagelse. 

En jurist i KL har imidlertid givet klart og utvetydigt udmelding om at et § 60 

selskab kan være selvforsikret. Desværre har vi i skrivende stund ikke en 

begrundelse. 

Flemming Nygaard-Jørgensen har via Lolland-Falster Brandvæsen fået tilsendt et 

svar fra arbejdsskadestyrelsen, som revisionsfirmaet KPMG har indhentet i 2014. 

KPMG havde spurgt arbejdsskadestyrelsen, hvorvidt en kommune kan tilbyde et 

kommunal fællesskab at blive omfattet af en kommunes selvforsikring. 

Arbejdsskadestyrelsens specialkonsulent fra Politisk Juridisk Sekretariat, Marie 

Christine Høeg, svarer vejledende på spørgsmålet at: 

 Selvforsikring som udgangspunkt forudsætter, at der er tale om 

kommunal virksomhed som udelukkende er finansieret af skattemidler. 

Men fortsætter med at skrive, at når selvejende institutioner kan blive 

omfattet af den kommunale selvforsikring under forudsætning af, at de 

modtager mindst 50 % i driftstilskud fra kommunen, vurderer 

arbejdsskadestyrelsen at tilsvarende gælder for en driftsvirksomhed hvis 

de skattefinansierede driftsmidler udgør en tilsvarende andel på mindst 

50 %. 

Ringsted Kommune har derudover forelagt spørgsmålet telefonisk for kommunens 

advokater hos henholdsvis Kammeradvokaten og Bech-Bruun. Fra begge 

advokater er den umiddelbare vurdering at, et § 60 selskab godt kan være 

selvforsikret på lige fod med en kommune.  

Da et § 60 selskab består af et fællesskab af kommuner som alle hæfter solidarisk 

og direkte i forhold til fællesskabets forpligtelser, må foranstående betragtninger i 

forhold til § 48, stk. 5 omkring hensynet til arbejdstagers sikkerhed i relation til 

økonomi, så meget desto mere gøre sig gældende. 
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På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående, herunder karakteren af § 60 

selskaber, vurderes det umiddelbart at være muligt for et § 60 selskab at være 

selvforsikret. Det bemærkes, at der ikke foreligger praksis på området som kan 

understøtte, hverken Willis fortolkning eller den modsatte. 

Risikoen ved at vælge at være selvforsikret uden at være fuldstændig sikker på at 

det er lovligt er (udover den almindelige kalkulation af risikoen for skader kontra 

præmie), at arbejdsskadesikringsloven § 51 angiver, at den arbejdsgiver som 

undlader at tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring af arbejdsskadestyrelsen 

kan blive pålagt at indbetale den præmie som ellers skulle have været betalt. Det 

angives dog i noterne til Karnov at bestemmelsen sjældent anvendes og i en 

situation som nærværende, hvor der er divergerende opfattelser på området må 

det anses for usandsynligt, at bestemmelsen vil blive bragt i anvendelse. 

    

/Kristine Schiøtt, 27. marts 2015 

 


