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Virksomhedspraktik i godstransportbranchen
- Regler for sidemandsoplæring og erstatning
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Efter ønske fra transportnetværkene i Hovedstaden og Sjælland, har Arbejdsmarkedskontor Øst udarbejdet et samlet overblik over 1) reglerne for sidemandsoplæring ifm. virksomhedspraktik i godstransportbranchen og 2) erstatningsregler.
Notatet er baseret på informationer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Færdselsstyrelsen, Justitsministeriet, Transport- og Boligministeriet samt Arbejdstilsynet.
1) Regler for sidemandsoplæring
En praktikant må være fører af køretøjet i forbindelse med sidemandsoplæring,
hvis:
 en chauffør, der er ansat i virksomheden, og som har kørekort til kategori C
(lastbil) og de fornødne beviser for at udføre den pågældende kørsel, sidder ved
siden af praktikanten
og
 praktikanten har kørekort til kategori C (lastbil) og har EU-kvalifikationsbevis,
førerkort, ADR-bevis eller andet, der kræves for at føre køretøjet.
Samme regler gør sig gældende ifm. varebilschaufførpraktikanter.
2) Erstatningsregler
Skader på ting og personer
Kommunen yder erstatning for skader, som en person forvolder på andre personer
eller andres ejendele ved deltagelse i virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. Erstatningsansvaret vurderes efter dansk rets almindelige regler.
Ved skade forvoldt på andre personer, hvor der er erstatningsansvar efter dansk rets
almindelge erstatningsregler, ydes erstatning efter reglerne i lov om erstatningsansvar.
Ved skade forvoldt på andres ejendele, hvor der er erstatningsansvar efter dansk
rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter §§ 37 og 38 i lov om forsikringsaftaler.

Er skaden dækket af en forsikring - f.eks. en tingsforsikring, en driftstabsforsikring
eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring - er kommunen kun erstatningsansvarlig,
hvis virksomhedspraktikanten har handlet forsætligt eller med grov uagtsomhed.
Det vil sige, at arbejdsgiverens forsikring dækker den skade, der er forvoldt ved
simpel uagtsomhed.
Der ydes ikke erstatning for skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele,
hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.
Hvis en person i virksomhedspraktik forvolder skade på arbejdsgiverens ejendele,
og arbejdsgiveren ikke har en forsikring, som dækker skaden, så er kommunen erstatningsansvarlig, såfremt virksomhedspraktikanten har handlet culpøst - dvs. hvis
skaden er forvoldt med forsæt eller ved grov eller simpel uagtsomhed.
Undtagelse: Erstatningskrav i forbindelse med motordrevne køretøjer
Når der er tale om erstatningsansvar, som er omfattet i færdselslovens regler om
ansvar for motordrevne køretøjer, eller som i øvrigt er dækket af den for køretøjet
lovpligtige ansvarsforsikring, gælder de ovenfor beskrevne regler om, at der ikke er
erstatningsansvar, når en skade er dækket af en tingsforsikring, driftstabsforsikring
eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring, ikke.
Skader opstået ved brug af motordrevne køretøjer vurderes efter reglerne i færdselsloven.
Efter færdselslovens § 101 er der et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder, at den,
der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld eller ved eksplosion eller brand, der hidrører fra brændstofanlæg i køretøjet. Dette gælder også selvom der ikke er noget at bebrejde ejeren/føreren.
Efter færdselslovens § 105 skal krav om erstatning for skader forvoldt af motordrevne køretøjer være dækket af en særlig motoransvarsforsikring. § 105 medfører
derfor en forsikringspligt for motordrevne køretøjer.
Ifølge færdselslovens § 106, stk. 1, påhviler forsikringspligten for motordrevne køretøjer, der skal registreres eller godkendes, ejeren eller den person (brugeren), der
har varig rådighed over køretøjet.
Arbejdsskader
Deltagere i tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er sikrede efter arbejdsskadesikringsloven, jf. § 3, nr. 10 i Bekendtgørelse nr. 1263 af 2. december 2019 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende.
Efter § 191 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er det kommunen, der betaler
erstatning ved en persons tilskadekomst under deltagelse i tilbud efter kapitel 11.
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Kommunen kan behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. i anledning af anmeldte ulykker og betale sådanne udgifter i det omfang kravet kan imødekommes, jf. § 15 i lov om arbejdsskadesikring. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 901 af 24. juni 2016 om forsikringsselskabernes
adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring finder tilsvarende anvendelse.
Medfører en ulykke, at tilskadekomne har pådraget sig et varigt mén, tab af erhvervsevne eller har skaden medført, at tilskadekomne er afgået ved døden, skal sagen sendes til behandling og afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter
reglerne i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1629 af 16. december
2016 om anmeldelse af arbejdsulykker.
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