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Forsikring af frivillige - retningslinjer

Retningslinjer for forsikring af frivillige
Retningslinjerne beskriver, hvordan man er forsikret, hvis man udfører frivilligt arbejde eller
yder en frivillig indsats for Lyngby-Taarbæk Kommune og kommer ud for en arbejdsulykke
eller forvolder person- eller tingsskade.

Hvad er frivilligt arbejde og frivillig indsats?
Frivilligt arbejde dækker over løsning af frivillige opgaver, hvor der er et
arbejdsgiverlignende forhold mellem kommunen og den frivillige. Det indebærer fx
instruktioner, vagtplaner, ”ansættelsessamtaler” mv. Der er her tale om et arbejdstager- og
arbejdsgiverforhold, hvor kommunen instruerer den frivillige i opgaveløsningen.
Eksempler på frivilligt arbejde:




Frivillige turledere, hvor den frivillige instrueres af kommunen. Hvis den frivillige her
ikke møder op, må en anden overtage opgaven.
Forældre, der deltager i en arbejdsdag i en daginstitution eller på en skole.
Seniorfestival, hvor frivillige indgår i et fastlagt program og en vagtplan arrangeret af
kommunen.

Frivillig indsats i tilknytning til kommunale opgaver dækker over løsning af frivillige opgaver
af mere uformel karakter, hvor frivillige i højere grad selv har indflydelse på opgavens indhold
og løsning. Her instruerer kommunen ikke den frivillige, og der er tale om en indsats, som
ellers ikke ville blive ydet.
Eksempler på frivillig indsats:




Besøgsvenner på plejecentre
Lektiehjælp på biblioteket
Frivillige vågekoner

Frivillige, der udfører en frivillig indsats i tilknytning til kommunale opgaver forsikres på lige
fod med frivillige, der udfører frivilligt arbejde med udgangspunkt i følgende retningslinjer.

Hvem er omfattet?
I Lyngby-Taarbæk Kommune er følgende målgrupper dækket, hvis de er knyttet til den
kommunale opgaveløsning:









Frivillige på social- og ældreområdet, fx plejecentre og sociale tilbud.
Frivillige på sundhedsområdet, fx tilknyttet Sundhedscentret og træningscentre.
Frivillige på kulturområdet, fx frivillige på biblioteket og på Stadsarkivet.
Frivillige tilknyttet events, hvor kommunen er hovedarrangør.
Frivillige på natur- og miljøområdet, fx frivillige involveret i pleje af kommunens grønne
områder.
Frivillige på skole-, daginstitutions- og klubområdet.
Frivillige på beskæftigelses- og integrationsområdet.
Frivillige i projekter/tilbud, som er en del af en partnerskabsaftale/samarbejdsaftale
med kommunen.
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Hvem er ikke omfattet?




Frivillige, som allerede er forsikret via egen forening eller forbund fx Røde Kors,
Ældresagen mv.
Frivillige i almennyttige foreninger, som udfører foreningsarbejde og -aktiviteter.
Frivillige, der lejlighedsvist og privat udfører aktiviteter/initiativer som ikke er tilknyttet
den kommunale opgaveløsning

Hvilke skader er ikke omfattet?






Skader, der finder sted i den frivilliges eget hjem eller i anden privat sammenhæng.
Skader, der sker under transport til og fra den frivillige indsats / det frivillige arbejde.
Skader, der sker under indsatser, der alene er til gavn for den frivilliges egen familie,
en forening eller anden juridisk enhed
Skader, der sker som følge af rådgivning
Skader, der sker som følge af rådgivning om fx juridiske og privatøkonomiske forhold
eller behandling og vejledning iht. sundhedsloven. I det omfang denne rådgivning er en
kommunal opgave, må den udelukkende udføres af ansatte.

Hvordan anmeldes en skade?
Hvis man under udførelse af frivilligt arbejde eller en frivillig indsats pådrager sig en skade
som følge af en ulykke, skal hændelsen anmeldes til den kommunale
leder/institution/instruktionsansvarlige, som er ansvarlig for indmelding af skaden i
kommunens forsikringssystem.
Tilsvarende skal skader på ting/personer påført af den frivillige anmeldes til den kommunale
leder/institution/instruktionsansvarlig.
Der vil herefter ske en konkret og individuel vurdering af, om skaden falder ind under
kommunens forsikringsdækning.
Det er en forudsætning, at skaden sker under udførelsen af den frivillige indsats.
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