Frivillig
og forsikring

Viborg Kommune har valgt at etablere en forsikringsordning for borgere der yder en frivillig indsats, i forbindelse med opgaver som Viborg Kommune løser.
Her er nogle eksempler på frivillig indsats:
•
•
•
•
•

Frivillig i en café for udsatte borgere
Frivillig besøgsven/ vågekone
Frivillig cykelven
Frivillig lektiehjælp
Frivillig til arrangementer

Hvis du som frivillig er tilknyttet fx Røde Kors, Ældresagen eller
en lokal borger- eller ejerforening og yder en frivillig indsats, der
knytter sig til kommunens opgaver, vil du ofte være forsikret gennem foreningen. Derfor er det en god idé at undersøge, om foreningen har tegnet forsikring for sine medlemmer, og om du er
dækket af den. Hvis ikke, er du dækket af kommunens forsikring.
Frivilligt arbejde har altid været omfattet af Viborg Kommunes
forsikringsordning, og vil stadig være omfattet af Kommunens
forsikringsprogram.
Her er nogle eksempler på frivilligt arbejde:
• Frivillig i butik – fx salg, regnskab
• Frivillig gartner – fx havehjælp på et plejehjem
• Frivillig fotograf ved events

Kommunens forsikring af frivillige
Som frivillig i Viborg Kommune har vi tegnet en forsikring for dig.
Kommer du til skade i forbindelse med din frivillige aktivitet, er
du forsikret på samme vilkår som kommunens ansatte med den
dækning, der står i arbejdsskadesikringsloven.
Kommer du som frivillig til at lave skade på en ting eller på en anden person, er du forsikret via Kommunens forsikringsordning på
samme vilkår som medarbejderne ved kommunen.

Din indsats som frivillig er uvurderlig,
og du er forsikret, når du yder en frivillig
indsats, der knytter sig til kommunens
arbejde.
Hvis skaden er sket
Du skal ikke være registreret for at være omfattet af kommunens
forsikring, men når du skal anmelde en skade, skal din nærmeste
kommunale leder underskrive, at du – da skaden skete – var frivillig i forbindelse med at løse kommunale opgaver. Du skal anmelde ulykker til Viborg Kommunes forsikringsafdeling, som sørger
for at registrere dig og anmelde skaden.
Når afdelingen har modtaget anmeldelsen, modtager du en bekræftelse sammen med en vejledning om det videre forløb.

Er du i tvivl?
Har du brug for at vide mere, er du velkommen til at tage en snak
med Kommunens forsikringskoordinator. Det er også en af dem,
du skal kontakte, hvis du skal anmelde en skade.
Thomas Harbo Sørensen
Forsikrings- og Risikokoordinator
Direkte tlf.: 87 87 89 74
Mail:
t9s@viborg.dk

Du kan læse mere om forsikring af frivillige på:
frivillighed.dk
socialministeriet.dk

– Center for Frivilligt Socialt Arbejde
– Socialministeriet

Økonomi- & Personalestaben
Udbud og Indkøb
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

