
Chefteamindstilling: Forsikring af og kurser til frivillige 

1/3-2018, Strategi og Udvikling  

Baggrund: 
Ny lovgivning har muliggjort forsikring af frivillige i kommunalt regi dog forudsat at forsikringen udbydes på 
arbejdsskadelignende vilkår. Det betyder, at MSO er nødsagede til at udvide den nuværende forsikrings-
ordning.  
 
MSO’s frivillige har tidligere været forsikret ved CODAN. Det har ikke været muligt at udvide den kollektive 
ulykkesforsikring hos CODAN, hvorfor det er nødvendigt at finde alternativ forsikringsmulighed. Borgme-
sterens Afdeling har i forbindelse med den nye lovgivning, udarbejdet et oplæg til en fælles forsikringsord-
ning ved Gjensidige Forsikring. På PSG-møde d. 15. januar tilsluttede MSO sig BA’s oplæg om en fælles 
forsikringsordning af frivillige i Aarhus Kommune. 
 
Udover at forsikre de frivillige har MSO de sidste to år afprøvet førstehjælpskurser til frivillige i samarbejde 
med Aarhus Brandvæsen. Erfaringen er, at de frivillige sætter stor pris på førstehjælpskurserne og at kur-
serne bidrager til stor tryghed, hvilket er nødvendigt ift. rekruttering og fastholdelse af de frivillige. Kur-
serne er blevet udbudt gennem frivilligkonsulenterne, som har den direkte kontakt til mange frivillige. Før-
stehjælpskurserne har tidligere været finansieret af diverse restmidler i det daværende Sundhedsudvikling, 
hvilket er uhensigtsmæssigt ift. at sikre kontinuiteten i kurserne.  
 

Beslutninger: 

Chefteamet bedes godkende at: 

• Der afsættes midler svarende til 367.500 kr. årligt til forsikring af frivillige 

• Der afsættes midler svarende til 75.000 kr. årligt til førstehjælpskurser for frivillige  
 

Effekt og målopfølgning: 
Ved tilslutning til BA’s oplæg om forsikring af frivillige ved Gjensidige Forsikring sikrer vi, at MSO’s frivillige 
er dækket inden for de lovgivningsmæssige rammer. At sikre en frivillighedsparat kultur kræver, at vi har 
de bedst tænkelige rammebetingelser, så vi trygt kan fortsætte og øge samarbejdet med frivillige. 
  
Førstehjælpskurserne sikrer, at de frivillige er klædt på til at handle i nødsituationer. Målet er at flest mu-
lige frivillige, som er i direkte kontakt med borgerne har de nødvendige handlekompetencer.  
Udvikling følger løbende hvor mange frivillige, der deltager i førstehjælpskurser og evaluerer løbende med 
Aarhus Brandvæsen.  

 
Implementering: 
Den nuværende police ved CODAN udløber, når den fælles forsikringsordning træder i kraft.  
 
Førstehjælpskurser udbydes også fremadrettet gennem frivilligkonsulenterne, som har kontakten med de 
frivillige lokalt. Førstehjælpskurserne udbydes derudover igennem Frivilligcenter for Seniorer, som har 
kontakt til de frivillige, der ikke er forankret på et lokalcenter eller plejehjem fx cykelpiloter.  
Dermed sikrer vi, at tilbuddet når ud til lokalområderne og at så mange frivillige som muligt kan benytte sig 
af det. Førstehjælpskurserne udbydes 2 gange årligt.  

 
 
 

 

Kommunikation: 
De ændrede vilkår i forsikringen af frivillige meldes ud gennem ”Det faglige hjørne? Og via klyngen for Frivillig-
hed og medborgerskab direkte til direktioner og Frivilligkonsulenter 
 
Tilbuddet om gratis førstehjælpskurser til kommunikeres ud via Frivilligkonsulent-netværket og Frivillighusene, 
som har direkte kontakt til størstedelen af MSOs frivillige i lokalområderne.  
Yderligere kommunikeres tilbuddet ud via Foreningsbutikken – Frivilligcenter for Seniorer, for at sikre en bred 
målgruppe af frivillige.    

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi 

    

Ansvarlig leder/afdeling: Henriette Andersen/Anna Holm Riis/ Maj Morgenstjerne 

Deltager på mødet: Anna Holm Riis 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget x Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2018 2019 2020 2021 

Forsikring: 

367.500 kr 

Forsikring: 

367.500 kr 

Forsikring: 

367.500 kr 

Forsikring: 

367.500 kr 

Førstehjælpskurser: 

75.000 kr. 

Førstehjælpskurser: 

75.000 kr. 

Førstehjælpskurser: 

75.000 kr. 

Førstehjælpskurser: 

75.000 kr. 

Efter aftale med Økonomi findes finansiering fra fælleskassen 

 

  Dato Dags dato Efter beslutning i CT    

    

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Implementering  
    



 

Referat 

Chefteamet godkendte, at  

• Der afsættes midler svarende til 367.500 kr. årligt til forsikring af frivillige 

• Der afsættes midler svarende til 75.000 kr. årligt til førstehjælpskurser for frivillige  

 

Det undersøges dog samtidig nærmere om det er relevant at vi er selvforsikret, om førstehjælpskurser kan kobles med i samarbejdsaftalen med brandvæsenet (hjerte/lunge-

redning), om vi kan tiltrække flere unge frivillige ved at kunne tilbyde en ”pakke” for frivillige samt være obs på MSB og VIAs projekt med realkompetencevurdering og dermed 

mulighed for merit.  

 


