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Kære formand!

Udsendelsen nedenfor bedes formidlet til alle medlemmer.

Med venlig hilsen
Sekretariatet
Skolelederforeningen

SL-udsendelse (september 2015) vedrørende Erstatningsnævnet ændring af praksis ift. Krav om
politianmeldelse

I anledning af nogle konkrete afgørelser fra Erstatningsnævnet, hvor nogle ansatte har mistet
muligheden for erstatning, skal Skolelederforeningen orientere om retstilstanden vedr.
politianmeldelse af vold begået af elever mod ansatte på skolen.

Politianmeldelse af vold fra elever overfor ansatte på skolen, skal ske inden 72 timer, hvis den
skaderamte skal have mulighed for at få erstatning efter voldsofferloven.

Det er ikke et krav, at anmeldelsen skal komme fra den skaderamte selv. Skoleledere kan derfor
politianmelde vold begået af elever mod ansatte på skolen.

Der stilles ikke krav til anmeldelsens form i retsplejeloven. Anmeldelse om vold skal ske til politiet
og kan således f.eks. ske ved personligt fremmøde på politistationen, på skolen, hvis politiet er på
stedet eller foretages telefonisk eller skriftligt. Det er dog vigtigt at få en kvittering.

Erstatningsnævnet, som behandler ansøgninger om voldsoffererstatning, har hidtil haft en lempelig
fortolkning af 72 timers fristen og har dispenseret fra kravet om politianmeldelse ud fra
pædagogiske hensyn.

Denne praksis har Erstatningsnævnet opstrammet i afgørelse af 5. marts 2015.

Manglende politianmeldelse inden 72 timer kan derfor medføre, at der ikke er mulighed for at få
erstatning.

Grunden til, at det er nødvendigt at søge om erstatning hos Erstatningsnævnet er, at godtgørelse for
svie og smerte, ødelagte ejendele og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke dækkes efter
arbejdsskadelovgivningen. Erstatningen hos Erstatningsnævnet er oftest eneste mulighed for at få
erstatning, da elevens ansvarsforsikring normalt ikke dækker forsætlige voldshandlinger.
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Skolelederforeningen vil derfor anbefale at vold fra elever politianmelde af skoleledelsen inden 72
timer. I det tilfælde, at medarbejderen ikke ønsker, at der skal indgives anmeldelse, så bør
medarbejderen oplyses om konsekvensen i forhold til at opnå erstatning efter voldsofferloven.
Skolelederen bør ved medarbejderens ønske om, at der ikke sker politianmeldelse, sikre sig
dokumentation i form af et skriftligt notat. Notatet skal udgøre dokumentation for, at
medarbejderen har frabedt sig at skolelederen anmelder volden. Det skal også fremgå af notatet, at
medarbejderen er gjort bekendt med konsekvensen af manglende politianmeldelse i forhold til at
opnå erstatning ved Erstatningsnævnet.

Ønsker medarbejderen ikke, at der foretages politianmeldelse, så bør skolelederne anmode
tillidsmanden, om at drøfte spørgsmålet med medarbejderen.

Skolelederforeningen vil gå videre med problematikken i et samarbejde med LC videre op til FTF.

Indtil en løsning er opnået er det Skolelederforeningens anbefaling at man i skolens MED udvalg
tager problemstillingen op og eventuelt der laver en fælles procedure for politianmeldelser.

En sådan procedure vil kunne kommunikeres ud til forældre, sådan at den pædagogiske relation
mellem de ansatte/institutionen og brugerne ikke skades unødigt af anmeldelsen.

DLF kredsudsendelse om spørgsmålet er vedlagt til orientering.


