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Staben

Opsamling på forsikring af frivillig indsats
Økonomiudvalget behandlede d. 18. august 2019 i punkt 183 forsikringen af frivillig
indsats. I den forbindelse ønskede Økonomiudvalget at de respektive fagudvalg identificerede de områder, hvor der er en frivillig indsats.
Det fremgår af sagsfremstillingerne til fagudvalgene at:
De respektive forvaltninger bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt overblik over omfanget og arten af frivillig indsats på de enkelte områder.
Såfremt der skal tegnes en forsikring af frivillig indsats for alle frivillige, vil det være
nødvendigt at udarbejde et overblik af antal frivillige, opgaver og årligt timetal.
Det er forvaltningernes vurdering, at udarbejdelsen af et samlet overblik vil være forbundet med et betydeligt ressourcetræk til registrering af den frivillige indsats. Og på
trods af ressourcetrækket vil der ikke være nogen garanti for, at registreringen indeholder alle frivillige indsatser, da der kan være frivillige indsatser, som kommunen
ikke har kendskab til. Samtidig udvikler behovet for frivillig indsats sig løbende, hvorfor oversigten løbende skal ajourføres.
Sagerne har været behandlet i fagudvalgene i november og december 2019.
Nedenstående ses resultatet af behandlingen i de respektive fagudvalg:
-

Beslutningen fra Vækstudvalget den 5. december 2019 er, at det anbefaledes
at de frivillige som ikke allerede er forsikret, omfattes af en forsikring af frivillige indsats.

-

Beslutningen fra Teknik og Miljøudvalget den 4. december 2019 er, at det ikke
kan anbefaledes at tegne en forsikring for de frivillige indsatser.

-

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 6. november er, at det anbefales at de frivillige som ikke allerede er forsikret, omfattes af en forsikring af frivillige indsats.
Social- og Sundhedsforvaltningen har desuden udarbejdet en oversigt over de
frivillige foreninger og organisationer, der søger tilskud efter Servicelovens §
18 og 79. Oversigten indeholder oplysninger om forsikringsforhold ved foreninger og organisationer, hvor forvaltningen har kendskab til dette. Forvaltningen
bemærker at listen ikke er udtømmende.

-

Børne- og Uddannelsesudvalget har drøftet punktet uden indstilling til Økonomiudvalget den 3. december 2019.

-

Kultur- og Fritidsudvalget har den 26. november besluttet, at der at der ikke
tegnes forsikring af frivillig indsats – 4 medlemmer stemte for og 2 stemte i
mod.

De øvrige udvalg har ifølge oplysninger fra forvaltningerne ikke relevante frivillige indsatser.
Praksis i andre kommuner vedrørende frivillig indsats
Staben har tidligere rettet henvendelse til 11 andre kommuner, og forespurgt hvilken
praksis den enkelte kommune har tilrettelagt på området, som konsekvens af ændringen af lov om social service.
Resultatet heraf er følgende:




10 kommuner har valgt at den frivillige indsats skal være omfattet af kommunens forsikringsprogram med både ansvars- og ulykkesforsikring, heraf har 7
kommuner valgt at være selvforsikrende på området, 3 kommuner har valgt at
tegne forsikringer, og
1 kommune havde på tidspunktet for henvendelsen endnu ikke truffet beslutning om forsikring for frivillig indsats.

Hovedparten af de forespurgte kommuner har dermed valgt at den frivillige indsats
skal være dækket med både ansvars- og ulykkesforsikring.
Nabokommunernes er ligeledes kontaktet for en uddybning af praksis på området.
 Sønderborg kommune har besluttet at forsikre frivillig indsats ved selvforsikring.
 Haderslev kommune har i 2018 besluttet at forsikre frivillig indsats. Man har
ikke afklaret om de skal ske som selvforsikring eller ved at tegne en forsikring.
Frivillighedskoordinatoren har opgaven med at kontakte organisationerne på
området samt udarbejde en oversigt herpå, men man har pt. ingen opgørelse/oversigt over omfanget heraf.
 Tønder kommune har tegnet en forsikring. Der er udarbejdet en liste over alle
opgaver/aktiviteter med antal personer og antal timer, som løbende vedligeholdelses. Omfanget er opgjort til 13 fuldtidsstillinger.
Kendetegnet for de 3 nabokommuner er, at ingen indtil videre har fået anmeldt en
skade.
Såfremt Aabenraa Kommune vælger at forsikre den frivillige indsats gennem et forsikringsselskab er markedsvilkårene i øjeblikket således, at der kun er et forsikringsselskab, som tilbyder kommunerne at tegne forsikring for personer der yder en frivillig
indsats.
De forsikringsbetingelser som selskabet har udbudt for en samlet ansvars- og ulykkesdækning medfører pt. en årlig præmie på 3.330 kr. pr. fuldtidsstilling. Derudover
vil der være en selvrisiko på 10.000 kr. pr. skadesbegivenhed.
Et årligt forbrug af arbejdstimer, ydet som frivillig indsats, svarende til eksempelvis 20
årsværk vil således udløse en kommunal udgift til forsikringspræmie på ca. 66.000 kr.
årligt.
For at forsikringsselskabet kan give et konkret forsikringstilbud vil der imidlertid være
krav om, at Aabenraa Kommune leverer en udtømmende opgørelse over, hvilke speci-
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fikke indsatser der skal dækkes af forsikringen, samt antallet af frivillige arbejdstimer
pr. indsatsområde. Frivillige indsatser på områder som ikke indgår i opgørelsen, vil
ikke være dækket af forsikringen.
Finansiering
Der er i det nuværende budget 2020 - 2023 ikke afsat midler til dækning af udgifter til
forsikringspræmier og eventuel selvrisiko i forbindelse med forsikring af frivillig indsats.
Staben har pt. ikke kendskab til sager, hvor frivillige i forbindelse med ydelsen af en
frivillig indsats har været udsat for arbejdsulykker eller tilsvarende pådraget sig et
erstatningsansvar.
Staben vurderer i lighed med fagforvaltningerne, at en kortlægning af de specifikke
frivillige indsatser, herunder antallet af arbejdstimer knyttet til den frivillige indsats, vil
være forbundet med et uforholdsmæssigt stort administrativt ressourceforbrug, og
kortlægningen vil involvere både de frivillige og lederne på de berørte arbejdspladser.
Dette skal samtidig ses i lyset af, at behovet for frivillige ikke er statisk, men hele tiden ændrer sig, samt ikke mindst at omfanget af den frivillige indsats som tidligere
nævnt er relativt begrænset i Aabenraa Kommune.
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