Information ang. forsikringsforhold når man laver frivilligt arbejde i Valsted Borgerforening.

Valsted Borgerforening har for nogle år siden tegnet en ansvars- og
arbejdsskadeforsikring med det formål at sikre alle, der udfører frivilligt arbejde i vores
forening og for det tilfældes skyld, at der skulle ske en ulykke i teltet, når det er i brug.
Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Tidl. Arbejdsskadestyrelsen), som opstiller
regler for, hvornår vi som forening skal tegne en forsikring: Følgende punkter er fra
hjemmesiden Center for frivilligt arbejde.
Ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal I tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, hvis:







Der foreligger en egentlig ansættelsesaftale mellem jer og den frivillige
Den frivilliges opgaver ligger uden for foreningens formål
Den frivilliges opgaver går ud over, hvad der naturligt og med rimelighed kan forventes af en frivillig
i jeres forening
Den frivilliges opgave er af en særligt art eller har et stort omfang
Den frivilliges opgave løses udelukkende i foreningens interesse og ikke i den frivilliges egen
interesse
Foreningen skulle have hentet lønnet arbejdskraft udefra til at løse opgaven, hvis ikke den frivillige
havde løst den.

Frivillige, der er medlemmer af foreningen
Lovgivningen er forskellig alt efter om jeres frivillige er medlemmer af jeres forening eller ej. Når
der er tale om frivillige, som også er medlemmer af jeres forening, ser man især på, om de
opgaver, de udfører, ligger inden for foreningens formål og er en del af det, som man normalt vil
opfatte som en naturlig del af et aktivt medlemskab i jeres forening.
Som konkret eksempel nævner Arbejdsmarkedets Erhvervssikring et medlem, som alene står for
rengøringen af foreningens lokaler. Her skal der tegnes en arbejdsskadeforsikring, fordi rengøring
ikke er en del af foreningens formål, og fordi foreningen formentlig skulle hyre fremmed
arbejdskraft til at udføre opgaven, hvis ikke medlemmet havde påtaget sig den. Hvis
rengøringsopgaven derimod havde været fordelt blandt foreningens medlemmer, ville der
formentlig ikke skulle tegnes en arbejdsskadeforsikring, fordi man så ville vurdere, at opgaven var
en naturlig del af et aktivt medlemskab i foreningen.

https://frivillighed.dk/guides/lovpligtig-arbejdsskadeforsikring-til-frivillige
Foreningsarbejde og dækningen ved skader er en gråzone i lovgivningen.
Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør, om vores forsikring vil dække skader
og tilskadekomst. Vi kan derfor ikke garantere, at vores tegnede forsikring vil dække.
Vi vælger dog alligevel fortsat at have forsikringen. Vi har ikke noget bedre alternativ. Og
vi gør således det bedst mulige for alle ved at have vores forsikring.
Samtidigt opfordrer vi jer til at tjekke jeres egen forsikring. Mange har en
fritidsulykkesforsikring. Men denne dækker ikke frivilligt arbejde, der er omfattet af

arbejdsskadelovgivningen. Vi kan derfor anbefale, at man tegner en heltidsulykkesforsikring, for at være dækket ind ved foreningsarbejde.
Med venlig hilsen bestyrelsen, Valsted Borgerforening.

