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Høringssvar - udkast til vejledning om det frivillige område ef-

ter serviceloven 

Forsikring & Pension (F&P) har fået vejledning om det frivillige område efter ser-

viceloven i høring, og takker for muligheden for at give bemærkninger.  

Kommentarer til kapitel 7  

F&P mener, at kapitel 7 kan give anledning til forvirring, da man kan få et fejlagtigt 

indtryk af, at de forsikringer, som kommunerne via § 18a i Serviceloven har fået 

mulighed for at tegne, udbydes på det danske forsikringsmarked: 

 F&P bemærker, at erhvervssygdomme ikke er forsikringsbare. Dette er beskre-

vet nærmere i F&P’s høringssvar fra den 7. oktober 2016, da selve loven var i 

høring (høringssvaret er vedlagt). Der findes ikke ulykkesforsikringer på det 

danske forsikringsmarked, som indeholder dækning for erhvervssygdomme, 

ligesom en arbejdsskadeforsikring heller ikke indeholder dækning for erhvervs-

sygdomme. F&P opfordrer til, at det af vejledningens kapitel 7 fremgår, at der 

ikke kan købes forsikringer på det danske forsikringsmarked, der dækker er-

hvervssygdomme.  

 Til F&P’s kendskab findes der ikke en ulykkesforsikring på forsikringsmarkedet, 

som er helt magen til en arbejdsskadeforsikring. For eksempel kan der i dag 

ikke købes en ulykkesforsikring, der indeholder en løbende erhvervsevnetabs-

ydelse som i en arbejdsskadeforsikring. F&P opfordrer til, at det af vejlednin-

gens kapitel 7 fremgår, at kommunerne har mulighed for at købe de ulykkes-

forsikringer, der er på markedet. Eventuelle forskelle i dækning mellem disse 

og en arbejdsskadeforsikring må kommunen selvforsikre. 

Kommentar til kapitel 1, pkt. 3 

F&P mener, at man fra definitionen af frivillig under ”centrale begreber” får ind-

tryk af, at ”frivillig indsats” er det samme som ”frivilligt arbejde”.  

 

Nederst på sidste 3 står der: ”Indsatsen udføres over for andre end familie og 

slægt. Eksempelvis hører almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for fa-

miliemedlemmer ikke ind under definitionen af frivilligt arbejde”. Øverst side 4 

står der, at ”Indsatsen skal være til gavn for andre end én selv og ens familie, 

dvs. at det er den værdi, arbejdet har over for andre, der gør det til frivilligt 

arbejde.”  
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Side 2 

 

F&P er opmærksomme på, at der i kapitel 7 gives en grundigere forklaring på 

forskellen mellem frivillig arbejde og frivillig indsats, men mener, at definitionen 

af frivillig under centrale begreber giver anledning til forvirring. F&P opfordrer 

derfor til, at der skelnes tydeligt mellem ”frivillig indsats” og ”frivilligt arbejde” i 

definitionen af frivillig under ”centrale begreber”. 

 

F&P står naturligvis til rådighed, hvis høringssvaret skulle give anledning til 

spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

Vibeke Borchsenius 

 


