FOAK kursus
- udbydes gennem InsuBiz i samarbejde med
Danske Risikorådgivere

8.78 Ansvarsforhold for kommuner – de nyeste tendenser
Målgruppe
Kurset er målrettet medlemmer og potentielle medlemmer af Danske Risikorådgivere, og de ansatte der arbejder med de
sagsområder, som potentielt kan udløse erstatningskrav enten ved myndighedsudøvelse eller som arbejdsgiver for
kommunens ansatte.
Du kan også være ansat i en mæglervirksomhed, som varetager sagsbehandlingen i sager om kommuners
erstatningsansvar.
Kursusindhold
Få kendskab til de mange områder af erstatningsretten, som vedrører kommuners erstatningsansvar.
På kurset vil du få indsigt i, hvilke typer erstatningsansvar kommuner kan ifalde, og hvordan de behandles i forhold til
ansvarsnorm og bevisbyrde.
I løbet af dagen behandler vi det kommunale erstatningsansvar ud fra de mange sagsområder, kommuner beskæftiger sig
med. Hvert sagsområde rummer sit eget potentiale for at ifalde et ansvar for skader forvoldt i forbindelse med
varetagelsen af disse opgaver.
Du får indsigt både i kommuners erstatningsansvar som offentlig myndighed og på kommunernes rolle som arbejdsgiver.
Vi når også omkring erstatningsbetingelserne generelt, de praktiske forhold, der skal iagttages ved bevissikring, og
muligheden for regres for kommunen.
Du går hjem med ny og opdateret viden om:
•
•
•
•
•
•
•
•

de generelle erstatningsbetingelser
erstatningsansvar for vejvedligehold, vintervedligehold mv.
erstatningsansvar ved miljø- og oversvømmelsesskader
erstatningsansvar ved arbejdsskader, herunder frivilligt arbejde
hæftelsesansvar ved udlicitering, herunder for selvstændigt virkende tredjemænd
erstatningskrav mod enkelte ansatte, herunder arbejdsgiveransvar
bevissikring, beviskrav og bevisbyrde
regres

Undervisere
Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen. På dette kursus møder
du Nicolai Mailund Clan.
Kursusdato
Se kursuskalender.
Kurset er i tidsrummet kl. 9.00 – 16.30, og forplejning er inkluderet.
Kursuspris og -sted
Kr. 3.975 pr. deltager ekskl. moms. Kursussted oplyses senere. Tilmeldingsfrist 3 uger før kursets afholdelse.
Forudsætninger for kursets afholdelse
Kurset kræver min. 12 deltagere for afholdelse. Tilmelding er bindende.
Tilmeld dig kurset her
Se mere om uddannelsen på følgende link: https://www.forsikringsakademiet.dk/kursus/878-ansvarsforholdfor-kommuner-de-nyeste-tendenser/
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