
 

Ansvar for frivilliges arbejdsmiljø 

- hvis skaden sker, anmeldelse og forsikring 

 

En forening, hvor frivillige udfører opgaver, har efter arbejdsmiljøloven et juridisk ansvar for at 

sikre, at det frivillige arbejde foregår forsvarligt, også selv om arbejdet udføres af ulønnede. 

Det er de personer, som tegner foreningen og træffer beslutningerne, fx en samfundsbestyrelse 

eller et lederteam, som har ansvaret for, at arbejdet foregår forsvarligt. Det gælder også selv om 

medlemmerne af bestyrelsen arbejder ulønnet. 

Det er derfor den lokale bestyrelse, som har ansvaret det arbejde, som udføres i tilknytning til 

samfundet og missionshuset (fx de der gør rent, er i køkkenet, pudser vinduer, reparerer og 

vedligeholder huset, sidder i bestyrelser og udvalg, deltager i gadeevangelisation, husbesøg osv.) 

 

Eksempler på områder, som det er relevant at være opmærksom på: 

 afskærmning af trapper, repos og lignende 

 stiger, sikkerhed ved arbejde i højden, rengøring af lofter, rensning af tagrender m.v. 

 tunge løft, flytning af borde og stole (hjælper vi hinanden tilstrækkeligt) 

 flugt- og brandveje (skal være frie) 

 projektorer og ophængt inventar (forsvarligt fastgjort) 

 elinstallationer (lovlige og i orden) 

 ved gadefremstød og lignende bør drøftes, hvordan vi forholder os, hvis der skulle opstå 
ubehagelige episoder, hvem kan/skal kontaktes 

 samarbejdet med forældre 

Eksemplerne er slet ikke fyldestgørende. Sæt punktet på dagsordenen og tænk igennem, hvor der 

er risici hos jer og drøft, hvordan I forebygger bedst muligt. 

Det er vigtigt, at I som samfundsbestyrelse er opmærksom på disse forhold og taler med lederne af 

de forskellige aktiviteter, samt giver opbakning til forebyggende initiativer. 

Hvis der bliver en hændelse, hvor det var tæt på at gå galt, kan det være en god idé sammen at 

gennemgå, hvad det var som skete, og hvordan I kan forebygge, at noget lignende gentager sig. 

 

Hvis ulykken sker, skal den anmeldes 

Hvis en medarbejder - lønnet eller ulønnet - kommer til skade ved arbejdet, skal Indre Mission 

anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade. Anmeldelse sker elektronisk over 

internettet.  

Arbejdsskader i IM/DFS skal indberettes telefonisk til vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, 

Indre Missions Hus, tlf. 26 89 22 01, der foretager anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen. 



 

Indberetningen skal ske inden en uge. Ved dødsfald skal indberetningen ske straks. 

 

Forsikringsforhold 

En arbejdsskade medfører ikke automatisk et erstatningsansvar. Da man som frivillig stiller sig til 

rådighed for en aktivitet, bliver det i udgangspunktet ikke betragtet som et ansættelsesforhold, og 

organisationen er derfor ikke forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring. 

Indre Mission har dog tegnet en arbejdsskadeforsikring, som i en række tilfælde dækker frivillige, 

hvis de kommer til skade i forbindelse med praktisk- og håndværksmæssigt arbejde i et tilskødet 

missionshuse eller ved en aktivitet tilknyttet missionshuset.  

Har opgaven karakter af egentligt arbejde, der ellers skulle have været udført af andre (lønnede), 

vil der være sandsynlighed for, at en arbejdsskade vil være dækket. Men aktiviteter, som ligger 

inden for vedtægternes formålsparagraf, betragtes normalt ikke som et arbejde i 

arbejdsskadelovens forstand. 

Som frivillig har man mulighed for at være dækket vedr. de formålsbestemte aktiviteter gennem en 

privat ulykkes- eller familieforsikring. Det er op til den frivillige selv, at vurdere sit behov og 

omfanget af en eventuelt dækning gennem en privat forsikring. 

Afgrænsningen for, hvornår man er dækket af IMs forsikring, vil bero på en vurdering i den enkelte 

situation. I er altid velkommen til at kontakte os om en konkret hændelse. Vi vil så vurdere den 

konkrete situation og evt. drøfte den med vores forsikringsrådgiver.  

Center for frivilligt socialt arbejde har udarbejdet en meget god pjece på nettet med regler og 

eksempler. Den kan findes på nedenstående link.  

 

Vil du vide mere 

Spørgsmål kan rettes til Peter Nord Hansen, der er sikkerhedsansvarlig i Indre Mission,  

tlf. 82 27 12 01 eller pnh@imh.dk 

Du kan også læse mere her:  

Vejledning udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde: frivillighed.dk/guides/forsikring-af-

frivillige 

Fredericia, januar 2017 
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