
Arbejdsskadeforsikring for frivilligt arbejde og frivillig 
indsats i Aarhus Kommune 

 
 

Generelle betingelser:  

Der skal være tale om frivillig arbejde/indsats i tilknytning til den kommunale opgaveløsning. Desuden skal 
der være truffet aftale med den frivillige om omfanget og arten af det frivillige arbejde/den frivillige indsats. 

For at afklare, hvorvidt der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats skal der foretages en afvejning af 

følgende kriterier: 

Frivilligt arbejde:  

• Er der en instruktionsbeføjelse? Det vil sige, har arbejdsgiveren en ret til at lede og fordele arbejdet?  

• Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi?  

• Skulle en anden have udført arbejdet, hvis den frivillige ikke havde udført arbejdet?  

• Er der et ansættelseslignende forhold?  

• Er der en fast vagtplan, og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser?  
 

Hvis der kan svares positivt på ovenstående spørgsmål, taler det umiddelbart for, at der er tale om frivilligt 

arbejde, der er omfattet af reglerne om lovpligtig arbejdsskadesikring.  

 

Frivillig indsats: 

Aarhus Byråd har den 4. april 2018 besluttet, at Aarhus Kommune etablerer ulykkesforsikring for borgere, 
der udfører frivillig indsats. Frivillig indsats er opgaver, der udføres, uden at det er arbejde i lovens forstand. 
Der er som udgangspunkt ingen instruktionsbeføjelse, og indsatsen har ikke en egentlig nytteværdi. Der er 
således tale om en form for ekstra indsats, som ikke normalt ville blive udført af kommunen.  

Beslutningen indebærer, at borgere der udfører frivillige indsatser bliver omfattet af den samme sikring som 
kommunens ansatte, herunder borgere der udfører frivilligt arbejde i forhold til dækning for personskade 
(dækning i henhold til arbejdsskadeloven). 

Frivillige indsatser kan f.eks. være aktiviteter i sociale samværscafeer for udsatte borgere, besøgsvenner, 
lektiehjælp i visse situationer, vågekone og frivillige aktiviteter som f.eks. hjælp til gadefodbold m.v. Sociale 
og humanitære indsatser er som udgangspunkt ikke arbejde i lovens forstand og karakteriseres derfor som 
frivillige indsatser. 

Forsikringen omfatter alle kommunens institutioner og opgaveløsninger. Dog skal det bemærkes at de 
selvejende institutioner ikke er omfattet af den kommunale selvforsikring på arbejdsskader.  

Forsikringen dækker også frivillige borgere med bopæl udenfor Aarhus Kommune, som udfører frivilligt 
arbejde eller frivillig indsats i de kommunale institutioner. 

Alle personer der yder frivillig indsats er omfattet. Det eneste krav er, at der er indgået en aftale mellem den 
enkelte frivillig og institutionen om, at der skal ydes en frivillig indsats og at ulykken sker i forbindelse med 
udøvelsen af den frivillige indsats. For at undgå evt. misforståelser anbefaler vi, at der bliver lavet en skriftlig 
aftale.  



 

Foreninger: 

Hvornår er forsikringsordningen gældende for foreninger? 

• Der skal foreligge en instruktion/samarbejdsaftale eller lignende med AAK.  
 

• Udgangspunkt (normalsituation) er, at foreningen sender en mail til AAK med navn mm. på de 
frivillige som ønskes omfattet af forsikringsordningen. Ifm. En skade skal foreningen kunne 
dokumentere at have sendt en mail om tilmelding med den berørte frivillig til AAK forud før skaden er 
indtruffet.  
 

• I særlige tilfælde, når det for foreningen ikke er muligt forud for indsatsen at navngive hvilke frivillige 
der er omfattet, er det tilstrækkeligt, at en observatør fra foreningen underskriver en tro- og love 
erklæring om at skaden er sket ifm. den frivilliges indsats, som skal være omfattet af 
instruktionen/samarbejdsaftalen med AAK. 
 

  

Anmeldelse af ulykker ved frivilligt arbejde eller frivillig indsats i Aarhus Kommune 

Ulykkerne skal anmeldes med samme procedure som for arbejdsskader, dog vælges skadetype 
”100” for frivilligt arbejde/frivillig indsats i stedet for ”10”ulykke.  

Da ulykkerne ikke er omfattet af loven, bliver anmeldelserne ikke videregivet til EASY (AES) og der 
skal derfor sendes en mail til MBA-Arbejdsskadeadministration om at anmeldelsen er oprettet 
(vigtigt!) 
 
Når ulykken er anmeldt, er det i første omgang Forsikringsservice, der behandler anmeldelsen og vurderer 
om den frivillige er omfattet af arbejdsskadesikringsloven eller Aarhus Kommunes ulykkesforsikringen for 
frivillig indsats (om der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats) 

Ulykkesanmeldelserne vedr. frivillig indsats sagsbehandles på samme måde som anmeldelserne under den 
lovpligtige arbejdsskadeforsikring (se faneblad om arbejdsskader). 

Det vil sige at spørgsmålet om anerkendelse af ulykken, refusioner af behandlingsudgifter, brilleskader, mén 
erstatninger m.v. sker med udgangspunkt i arbejdsskadeloven og arbejdsskadelovens satser. 

 

 
 

 


