
Frivillige og forsikringsforholdene i Faxe Kommune
Frivilligt arbejde
Hvis en borger leverer frivilligt arbejde og kommer 
til skade, har borgeren krav på erstatning og 
godtgørelse jf. arbejdsskadesikringsloven. 
Dette gælder ikke for frivillig indsats. Der skelnes 
således mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats i 
arbejdsskadesikringsloven. arbejdsskadesikringsloven. 
Frivillig indsats er ikke omfattet af 
arbejdsskadesikringsloven. 

Frivillig indsats
Faxe Kommune har derfor valgt at forsikre borgere, 
der leverer en frivillig indsats på lige fod med 
borgere, der laver frivilligt arbejde. Dette er blevet 
muligt i forbindelse med en lovændring pr. 1. juli muligt i forbindelse med en lovændring pr. 1. juli 
2017, da det ellers ikke har været lovligt for 
kommuner at forsikre borgere som yder en frivillig 
indsats. Der er tegnet ulykkesforsikring og 
ansvarsforsikring.

Ulykkesforsikring for frivillig indsats
Ulykkesforsikringen dækker personskade ved en 
ulykke under udførsel af den frivillige indsats eller ulykke under udførsel af den frivillige indsats eller 
sygdom, som den frivillige har pådraget sig som 
en følge af påvirkninger i forbindelse med udførsel 
af indsatsen. Ulykkesforsikringen dækker personskade 
som følge af den frivillige indsats i samme omfang 
som en arbejdsskadeforsikring. 

Der kan opnås erstatning for:

- Udgifter til sygebehandling, optræning og - Udgifter til sygebehandling, optræning og 
  hjælpemidler f.eks. briller.
- Erstatning for tab af erhvervsevne.
- Godtgørelse for varigt mén.
- Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald.
- Erstatning for tab af forsørgere.

Det er en forudsætning, at skaden sker under 
udførelsen af den frivillige indsats. Som udgangspunkt 
vil transport til og fra den frivillige indsats ikke være 
dækket, da der skal gælde samme dækning for frivillig 
indsat som for frivilligt arbejde.

Ansvarsforsikring for frivillig indsats
Hvis du som frivillig kommer til at forvolde skade på Hvis du som frivillig kommer til at forvolde skade på 
3. mands ting og/eller person, er du omfattet af en 
ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker skader som 
den frivillige forvolder under ydelsen af den frivillige 
indsats efter de almindelige erstatningsretlige regler. 
Det er altid den skadelidte, der skal bevise, at skaden 
skyldes fejl eller forsømmelser forvoldt af den frivillige.  
Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på egne ting.Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på egne ting.

Ved en tingskade betaler ansvarsforsikringen det 
økonomiske tab. For personskader er det bestemt ved lov, 
hvad der kan kræves i erstatning af den 
erstatningsansvarlige. 

Andre forsikringer
Som frivillig kan der også være tegnet ansvars- og 
ulykkesforsikring via en forening. ulykkesforsikring via en forening. 
Ligesom der også kan være dækning fra eventuelle 
privat tegnede forsikringer. Du bør derfor altid undersøge 
dine egne og foreningens forsikringsforhold, 
hvis uheldet er ude.

Anmeldelse af skade
Hvis du kommer til skade under arbejdet eller du kommer til at forvolde en 
ansvarsskade, skal du rette henvendelse til lederen for den pågældende 
institution/afdeling for at anmelde skaden. Du er også velkommen til at rette 
henvendelse til forsikringsenheden@faxekommune.dk, hvis du har spørgsmål til 
forsikringsforholdene.


