
 

1 

 

 

 

 

Strategi for 

 
risikostyring, sikring og forsikring 

 
 

1. januar 2015 til 31. december 2019 
 

Silkeborg Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag nr. 11 til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper 



 

2 

 

Indholdsfortegnelse 
1. Indledning ............................................................................................................................................. 3 

2. Risikostyring og sikring ........................................................................................................................ 3 

Formål ................................................................................................................................................... 3 

Målsætning ............................................................................................................................................ 3 

Hvordan ................................................................................................................................................. 3 

Driftsenhederne ..................................................................................................................................... 4 

Økonomi................................................................................................................................................ 4 

3. Forsikring .............................................................................................................................................. 4 

Formål ................................................................................................................................................... 4 

EU-udbud .............................................................................................................................................. 4 

Hvad forsikres ....................................................................................................................................... 5 

Forsikringsselskaber.............................................................................................................................. 5 

Selvforsikring ........................................................................................................................................ 5 

Interne selvrisici .................................................................................................................................... 5 

Administration ...................................................................................................................................... 5 

Indberetning af skader ........................................................................................................................... 6 

Økonomi................................................................................................................................................ 6 

Kulanceerstatninger .............................................................................................................................. 6 

Bilag 1 ....................................................................................................................................................... 7 

Bilag 2 ..................................................................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. Indledning 
Denne strategi beskriver Silkeborg Kommunes målsætning for områderne risikostyring, sikring og 

forsikring. 

 

Alle kommunens stabe, afdelinger og driftsenheder (herefter alene benævnt driftsenheder) er 

omfattet af strategien. 

  

Silkeborg Kommune har indført Fælles Ejendomsdrift, hvorfor stort set hele kommunens byg-

ningsmasse serviceres af staben Ejendomme. Ejendomme består af følgende 3 sektioner: Rådgiv-

ning, Vedligehold, Køb og Salg, Teknisk Service og Udlejning samt Rengøring og Kantine. 

 

Risikostyring og sikring sker i et samarbejde mellem Forsikringsteamet (del af Rådgivning, Vedli-

gehold, Køb og Salg), Teknisk Service og Udlejning samt den enkelte driftsenhed. 

 

Selvejende institutioner, som Silkeborg Kommune har driftsoverenskomst med, er omfattet af 

strategien. Dog er de ikke forpligtet til at tegne forsikring på de vilkår, som er gældende for kom-

munens forsikringer. Disse institutioner kan få vejledning omkring risikostyring hos Forsikrings-

teamet. 

 

Strategien er gældende for tings- og ansvarsskader, idet forebyggelse af arbejdsskader henhører 

under Organisation og Personale. 

 

 

2. Risikostyring og sikring 

Formål 
Formålet er gennem skaderegistrering og analyse at foretage en risikovurdering, således at der 

kan sikres en stabil drift af de kommunale opgaver. Gennem stadig løbende sikring/forebyggelse 

sikres at undgå eller begrænse skader på personer og værdier mest muligt og dermed skabe 

trygge rammer. 

 

Målsætning 
• at sikre kommunens ansatte og borgere mod skader og tab  

• at sikre kommunen mod tab og driftsforstyrrelser i relation til bygninger, anlæg, driftsud-

styr, inventar og økonomi i øvrigt og dermed sikre en stabil drift 

• at sikre minimering af forsikringspræmier via en god skadesprocent 

• at risikostyringsarbejdet skal bruges proaktivt og positivt og skal være med til at gavne 

kommunens image som en attraktiv arbejdsplads, der sætter medarbejdernes og borger-

nes trivsel og sikkerhed højt.  

Hvordan 
Risikostyring og sikring er en væsentlig del af den overordnede risikoledelse i Silkeborg Kom-

mune. 

 

Risikostyring og sikring skal ske på alle niveauer i organisationen og omfatte alle tænkelige risici, 

såvel de forsikrede skader, som de skader kommunen selv bærer udgiften til. 

 

Risikostyring sikrer, at der sker en gennemgang/analyse af kommunens skadeomfang med ud-

gangspunkt i kommunens skaderegistrering. Der kan endvidere fremkomme ønsker fra de re-

spektive driftsenheder om forebyggende tiltag. 
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Resultat af analysen og de fremkomne ønsker anvendes til vurdering af, hvor der bør sættes ind 

med sikring.  

Sikring sker med udgangspunkt i sund fornuft. 

 

Sikring sker primært ved indbrudsalarm (AIA), dørkontrol (ADK), brandalarm (herunder ABA), vi-

deo (ITV), men også sikring mod vandskader og mærkning af udstyr er væsentlige elementer. 

Hertil kommer individuel sikring, hvor dette må vise sig nødvendigt. 

 

Ud over eksterne kurser arrangeres interne kurser, primært for teknisk servicemedarbejdere ved 

driftsenhederne. 

 

Forsikringsteamet understøtter organisationen ved at have initiativret og –pligt inden for områ-

derne risikostyring og sikring. Forsikringsteamet yder endvidere konsulentbistand over for drifts-

enhederne. 

 

Driftsenhederne 
Det påhviler den enkelte chef at indarbejde Strategien for risikostyring, sikring og forsikring i det 

daglige arbejde, hvor den skal forankres som en risikokultur blandt ledere og medarbejdere og 

dermed blive en naturlig del af dagligdagen. 

 

Økonomi 
Forsikringsteamet disponerer over midlerne til risikostyring og sikring. Midlerne fremkommer så-

ledes: 

 

• Årlig bevilling via kommunens budget 

• Særlige midler til forstærket indsats på forebyggelse via risikostyring 

• Opsamling af moms på erstatninger fra forsikringsselskaber. 

 

Ikke forbrugte midler forventes overført til næste budgetår. 

 

3. Forsikring 
Det fremgår af styrelsesvedtægten § 11, at økonomiudvalget fastsætter, i hvilket omfang Silke-

borg Kommunes værdier skal forsikres. 

 

Formål 
• at sikre, at kommunens økonomiske og materielle værdier bevares 

• at sikre, at kommunens ansatte og værdier er forsikret efter ensartede retningslinjer 

• at sikre en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, herunder at 

have egen forsikringsadministration 

• at sikre, at kommunens forsikringsportefølje afspejler kommunens risikoprofil 

• at sikre, at kommunen ved udbud af forsikringsportefølgen opnår lavest mulige forsik-

ringspræmier, herunder evt. via yderligere selvforsikring. 

 

 

EU-udbud 
Aftale med forsikringsselskaber sker efter udbud i henhold til reglerne i EU´s udbudsdirektiver. 

Der er dog mindre forsikringsområder, der alene udbydes som nationale udbud. 
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Udbuddet varetages af Forsikringsteamet. Forsikringsteamet kan foreslå tegning af nye eller op-

hør af forsikringer efter skønnet behov i forbindelse med udbudsprocessen. 

 

Ejendomme vurderer, hvorvidt der skal anvendes mægler i forbindelse med udbud. 

 

Hvad forsikres 
En oversigt over forsikringer tegnet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2019, herunder 

hvilke områder kommunen har valgt at være selvforsikret for, er vedlagt som bilag 1. 

 

Den interne selvrisiko fremgår af bilag 2. 

 

Skulle det blive nødvendigt at tegne anden forsikring i forsikringsperioden, skal dette ske gennem 

Forsikringsteamet, der foretager vurdering af udbudsform, indhentning af tilbud og vurdering af 

selvrisiko. 

 

Forsikringsselskaber 
Silkeborg Kommune forsikrer sine risici i et eller flere af Økonomiudvalget valgt forsikringssel-

skab(er) efter afholdt udbud. 

 

Det er alene Forsikringsteamet, der har kontakten til forsikringsselskaberne. 

 

Selvforsikring 
Efter vurdering kan Silkeborg Kommune vælge at være selvforsikret på nogle områder.  

Se bilag 1. 

 

Interne selvrisici 
Økonomiudvalget beslutter størrelsen af ekstern og interne selvrisici samt selvrisici for områder 

med selvforsikring. Den valgte eksterne selvrisiko (bilag 1) kan være højere end den interne selv-

risiko (bilag 2). 

 

For alle driftsenheder gælder samme interne selvrisiko som nævnt i vedhæftede bilag 2. 

 

Administration  
Al forsikringsadministration varetages centralt af Forsikringsteamet, der bl.a.er ansvarlig for  

• årligt at foretage bogføring af eksterne og interne forsikringspræmier hos den enkelte 

driftsenhed   

• administration og sagsbehandling af skader under den eksterne selvrisiko 

• administration og korrespondance med forsikringsselskaber af skader over den eksterne 

selvrisiko 

• foretage nødvendige årlig ajourføring af igangværende policer 

• bestilling af skadestatistikker for et udvalg af vore forsikringsselskaber 

• udtræk fra skadesregistreringssystemet  

• løbende a´jourføring af oversigter over kommunens bygningsmasse, løsøresummer samt 

motorkøretøjer 

• det løbende samarbejde med forsikringsselskabet, forsikringsmægler og administrator (ad-

ministrator vedrører arbejdsskader) 

• foretage nødvendig rapportering til sektionslederen af Ejendomme, Rådgivning, Vedlige-

hold, Køb og Salg. 
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Indberetning af skader 
Alle typer af skader, også skader under selvrisikobeløbene, skal anmeldes til Forsikringsteamet.  

 

Skaderne skal anmeldes via skaderegistreringssystem (Insubiz) eller ved mail til postkassen For-

sikring. 

Anmeldelsen i Insubiz sker i henhold til ”Guide til anmeldelse af skader”. 

 

Arbejdsulykker anmeldes dog i systemet Safety Net, ( A-skade).  

 

Alle bilskader skal anmeldes via skadesregistreringssystemet Insubiz. Dog er der enkelte afdelin-

ger der har en særaftale med Midtjysk Brand og Redning, se siko for mere info under ”Køretøjer, 

trailer og kørsel” 

 

Borgere anmelder primært skader via kommunens hjemmeside: Silkeborg Kommune/kommu-

nen/sager og klager/anmeld uheld og tilskadekomst. 

 

Økonomi 
De enkelte driftsenheder opkræves forsikringspræmier. Det er Forsikringsteamet, der forestår op-

krævning og regulering af forsikringspræmierne til den enkelte driftsenhed. Endvidere forestår 

Forsikringsteamet betaling og regulering af forsikringspræmierne over for de respektive forsik-

ringsselskaber. 

 

Skadeudgifter mellem den interne og eksterne selvrisiko afholdes af differencen mellem den eks-

terne præmie og den internt opkrævede præmie. 

 

Årets overskud kan efter ansøgning anvendes helt eller delvist til risikostyringsprojekter. 

 

Kulanceerstatninger 

Silkeborg Kommune udbetaler ikke kulanceerstatninger. 
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Bilag 1 
 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Motorkøretøjer   

Motorkøretøjer, herunder leasede 

biler 

Protector 20.000 kr. 

Trailere af mindre værdi  Forsikres ikke  

Uindregistrerede selvkørende ar-

bejdsmaskiner over 15 HK 

Protector 20.000 kr.  

Knallerter Protector 0 kr. 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Motorkøretøjer   

Selvkørende arbejdsmaskiner på 

højst 15 HK. 

Under kommunes generelle an-

svarsforsikring (Erhvervs- og pro-

duktansvarsforsikring) 

Codan 10.000 kr. 

 

ATV’er/crossmaskiner 

Under kommunes generelle an-

svarsforsikring (Erhvervs- og pro-

duktansvarsforsikring) 

Codan 10.000 kr. 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Både   

Både med over 5hk samt kano, ka-

jak over 5,5m  

Ansvar incl. passageransvarsfor-

sikring. 

Codan 2.000 kr. 

Passageransvarsforsikring Codan 2.500 kr. 

Kano, jolle, kajak under 5,5m og 

under 5hk. 

Under kommunes generelle an-

svarsforsikring (Erhvervs- og pro-

duktansvarsforsikring) incl. passa-

geransvarsforsikring. 

Codan 2.000 kr. 

Passageransvarsforsikring Codan 2.500 kr. 
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Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Ansvarsforsikring 

(Erhvervs- og produktansvar for-

sikringen) 

  

Ansvar generelt  

Herunder blandt andet: 

Hus og grundejeransvar. 

Vejvedligeholdelse for 3. mand 

Ejendomsoplysninger. 

Miljøansvar – grunddækning. 

Ansvar for plejeanbragte børn. 

Codan 

 

 

10.000 kr. 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Kommunalt ledelsesansvar   

Dækker ansvar for personer udpe-

get af byrådet som bestyrelsesmed-

lem og lignende. 

AIG 25.000 kr. 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Bygningsforsikring   

Brandforsikring incl. el-skade. 

Ved el-skade forårsaget af samme 

vejrforhold, Særskilt selvrisiko  

Protector 25.000 kr.  

 

50.000 kr. 

Stormskadeforsikring Protector 

 

25.000 kr. 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Løsøre   

Løsørebrand incl. el-skade 

Ved el-skade forårsaget af samme 

vejrforhold, Særskilt selvrisiko 

Protector 25.000 kr. 

 

50.000 kr.  

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Entrepriseforsikring Forsikringsselskab:  

Årsentrepriseforsikring 

All-risk op til 25. mil. 

Protector 25.000 kr. 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

All-risk forsikring   

Kunst 

Egne og indlånte genstande 

Udvidet med dækning for simpelt 

tyveri. 

Protector  

 

13.000 kr. 

Forsikringen omfatter også: Borgmesterkæden 2.500 kr. 

Forsikringen er udvidet med: Afmonteret udstyr (Vej og Trafik). 13.000 kr. 
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Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Rejseforsikring   

Rejseforsikring 

Tegnes ved tjeneste- og skolerejser 

til udlandet. Forsikringen er udvi-

det i forhold til de nye sygesik-

ringsregler. Endvidere med dæk-

ning af forsinket fremmøde. 

 

Gouda 0 kr. 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Ulykkesforsikring   

Kollektiv ulykkesforsikring for by-

rådsmedlemmer 

AIG  0 kr. 

Kollektiv ulykkesforsikring for fri-

villige brandmænd 

AIG 0 kr.  

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Arbejdsulykker   

Katastrofeforsikring 

Forsikringssum: 98,5 mio. kr. 

Protector 2,5 mio. kr. 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Selvforsikrede områder   

Arbejdsulykker Selvforsikret 0 kr. 

Indbrud 

Daginstitutioner, skoler, SFO’er og 

klubber. 

Selvforsikret. Intern selvrisiko 15.000 kr. 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Patientskadeforsikring    

Dækning for personskade vedr. 

sundhedsordningen. 

Gjensidige  10.000 kr. 

 

Forsikringstype: Forsikringsselskab: Selvrisiko 2015 

pr. skade 

Kriminalitetsforsikring   

Kriminalitet mod kommunen, her-

under It-kriminalitet og ansattes 

kriminalitet mod borgere. 

Forsikringssum: 3. mio. kr. 

Codan 3.000 kr. 
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Bilag 2 
 

Forsikringstyper  Intern selvrisiko 

 

Bygning: 

Brand 

Storm 

El-skade 

 

 

 

25.000 kr. 

25.000 kr. 

25.000 kr. 

 

Løsøre: 

Brand 

El-skade 

 

Indbrud *) 

 

 

 

25.000 kr. 

25.000 kr. 

 

15.000 kr. 

 

Entrepriseforsikring, All-risk op til 25. mil: 

 

  

25.000 kr. 

 

Ansvar (generel): 

 

 

5.000 kr. 

 

Motorkøretøjer, herunder leasede biler: 

 

 

10.000 kr. 

 

Knallerter: 

Ansvar 

Ansvar og brand 

 

 

0 kr. 

0 kr. 

 

 

Uindregistrerede selvkørende arbejdsmaskiner 

over 15 HK 

 

 

 

10.000 kr. 

 

Selvkørende arbejdsmaskiner på højst 15 HK 

 

 

5.000 kr. 

 

 

ATV’er/crossmaskiner 

 

5.000 kr. 

 

 

Trailer - forsikres ikke! 
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Forsikringstyper  Intern selvrisiko 

 

Både med over 5hk samt kano, kajak over 5,5m:  

 

Ansvar 

Passageransvarsforsikring 

 

 

 

2.000 kr. 

2.500 kr. 
 

 

Kano, jolle, kajak under 5,5m og under 5hk. 

Ansvar 

Passageransvarsforsikring 

 

 

2.000 kr. 

2.500 kr. 

 

 

Katastrofe – arbejdsulykker 
 

 

0 kr. 

Patientskadeforsikring: 

Dækning for personskade vedr. sundhedsordnin-

gen. 

 

 

10.000 kr. 

 

Erhvervsrejseforsikring og skolerejser: 

 

0 kr. 

 

 

Kriminalitetsforsikring: 

Kriminalitet mod kommunen, herunder It-krimi-

nalitet og ansattes kriminalitet mod borgere. 

 

 

 

 

3.000 kr. 

 

Ledelsesansvar: 

Dækker ansvar for personer udpeget af byrådet 

som bestyrelsesmedlem og lignende. 

 

 

 

25.000 kr. 

 

 

Kollektiv ulykkesforsikring:  

Brandmænd  

Byrådsmedlemmer 

 

 

0 kr. 

0 kr. 

 

 

*) Silkeborg Kommune er selvforsikret vedrørende indbrud. Selvforsikringen vedrører alene dagin-

stitutioner, skoler, SFO´ er og klubber. Andre afdelinger og institutioner er ikke dækket vedrørende 

indbrud. 

 

    

 
Nuværende forsikringsportefølje er godkendt af Direktionen, den 17. november 2014. 

    


