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Høringssvar - forslag til lov om ændring af lov om social service (lov om 

forsikring af frivillige mv.) 

Forsikring & Pension har modtaget forslag til lov om ændring af lov om social 

service (forsikring af frivillige mv.) i høring, og takker for muligheden for at afgi-

ve bemærkninger. 

 

Formålet med lovforslaget er at give kommunerne hjemmel til at tegne ansvars- 

og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale el-

ler regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen. 

Forsikring & Pension mener, at dette er et godt formål, da kommunerne dermed 

får samme muligheder som private organisationer til at tegne forsikring, der 

dækker frivillig indsats. Forsikring & Pension bemærker derudover, at det er op-

lagt, at behandlingen af sager vedrørende frivillig indsats behandles af forsik-

ringsselskaberne – på samme måde som de i dag behandler sager vedrørende 

frivillig indsats for private organisationer. Forsikring & Pension forstår lovforsla-

get således, at hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke anerkender en sag 

som en arbejdsskade med henvisning til, at det er tale om frivillig indsats, fore-

går udmåling af godtgørelse og erstatning – for de kommuner, der har tegnet 

supplerende forsikring – i forsikringsselskaberne, og eventuelle efterfølgende 

tvister afgøres ved domstolene.  

Lovforslaget sikrer ligestilling mellem frivillig indsats i private organisa-

tioner og kommuner – ikke nødvendigvis ligestilling mellem frivillig ind-

sats og frivilligt arbejde 

Ved læsning af bemærkningerne til lovforslaget får man indtryk af, at Social- og 

Indenrigsministeriet forventer en ligestilling mellem personer, der yder frivillig 

indsats og personer, der yder frivilligt arbejde. Forsikring & Pension bemærker, 

at lovforslaget i sig selv ikke kan sikre en sådan ligestilling. Dette vil afhænge af 

udbuddet af ulykkesforsikringer, som kan købes som supplement til de alminde-

lige arbejdsskadeforsikringer. Dækningen på disse ulykkesforsikringer er efter-

spørgselsdrevet – og ikke lovbestemt som arbejdsskadeforsikringen – og kan 

derfor variere fra selskab til selskab. 

 

Forsikring & Pension gør i den forbindelse opmærksom på, at der i dag ikke fin-

des en ulykkesforsikring, der er præcis magen til de almindelige arbejdsskade-

forsikringer. For eksempel kan der i dag ikke købes en ulykkesforsikring, der in-
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deholder en løbende erhvervsevnetabsydelse som i en arbejdsskadeforsikring. 

Der findes dog forsikringer, som er arbejdsskadelignende i den forstand, at der 

er dækning for både varigt mén og erhvervsevnetab. 

 

Kommunerne får med lovforslaget mulighed for at købe de typer ulykkesforsik-

ringer som ellers er på markedet, og som private organisationer har mulighed 

for at købe som supplement til den almindelige arbejdsskadeforsikring.  

Erhvervssygdomme er ikke forsikringsbare 

I bemærkningerne til lovforslaget (afsnit 2.1.3.4 ”Dækkede skader”) står der, at 

”En ulykkesforsikring vil således kunne dække de frivillige, der kommer til skade 

ved en ulykke eller erhvervssygdom jf. arbejdsskadesikringsloven”. Forsikring & 

Pension gør opmærksom på, at forsikringsselskaberne på intet tidspunkt er in-

volveret i sager vedrørende erhvervssygdomme. Erhvervssygdomme håndteres 

alene af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette skyldes, at erhvervssygdom-

me ikke er forsikringsbare.  

 

Erhvervssygdomsfortegnelsen er en liste over erhvervssygdomme og de ar-

bejdsmæssige påvirkninger, der kan give en bestemt sygdom. En erhvervssyg-

dom kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen opstår efter, at en 

person har været udsat for de påvirkninger, der er beskrevet i erhvervssyg-

domsfortegnelsen. Sygdomme optages løbende på erhvervssygdomsfortegnel-

sen, hvis der er medicinsk dokumentation for, at en sygdom er opstået efter be-

stemte påvirkninger. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der reviderer 

fortegnelsen efter forhandling med Erhvervssygdomsudvalget. Forsikringssel-

skaberne har ingen mulighed for at beregne en risiko på baggrund af en liste, 

hvor der løbende tilføjes nye sygdomme. Erhvervssygdomme er derfor ikke for-

sikringsbare.  

 

Såfremt det ønskes, at frivillig indsats også skal være dækket for erhvervssyg-

domme, skal det altså ske ved tilslutning til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Ulykkesforsikringer som private organisationer – og fremover også kommuner – 

kan købe som supplement til de almindelige arbejdsskadeforsikringer, har aldrig 

indeholdt og vil heller ikke komme til at indeholde dækning for erhvervssyg-

domme. 

 

Forsikring & Pension står naturligvis til rådighed, hvis høringssvaret skulle give 

anledning til spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Borchsenius 

 


