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1. Indledning 
Denne vejledning henvender sig til alle fagområder og alle chefer og medarbejdere i Silkeborg 

Kommune. 

 

Vejledningen giver overblik og oplysninger om forretningsgange i forbindelse med forsikrings-

området, herunder budgetlægning, tegning/sletning og ændring af forsikringer samt anmeldel-

se af skader. Endvidere gives vejledning vedrørende risikostyring, herunder sikring. 

 

Vejledningen er med til at sikre en ensartet forsikringsadministration samt et ensartet ud-

gangspunkt for risikostyring for alle kommunens stabe, afdelinger og driftsenheder (herefter 

benævnt driftsenheder). 

 

Silkeborg Kommune var i 2014 i udbud med hele kommunens forsikringsportefølje til ikraft-

trædelse pr. 1. januar 2015. 

 

Forinden var de enkelte forsikringstyper gennemgået og sammenlignet med skadestatistikken 

for kommunen for de seneste år. Forsikringerne pr. 1. januar 2015 tager udgangspunkt i 

kommunens risikoprofil og dermed den risikovillighed, som Silkeborg Kommune ønsker at ta-

ge/acceptere. 

 

Dette indebærer, at 

 

 

• Silkeborg Kommune har valgt at forblive selvforsikret angående tyveri i daginstitutio-

ner, skoler, SFO´er og klubber. 

 

• Silkeborg Kommune fortsat er selvforsikret angående arbejdsskader.  

 

• Forsikringsteamet behandler et større antal skader, f.eks. visse skadestyper under 

selvrisikobeløb. 

 

• Forsikringsteamet har mere fokus på risikostyring f.eks. korrekt placering af affalds-

containere, AIA, ADK, ABA m.v. 

 

 

En oversigt over forsikring med tilhørende selvrisikobeløb/intern selvrisiko fremgår af afsnit 6. 

 

Forsikringsteamet står altid til rådighed med råd og vejledning inden for både forsikrings- og 

risikostyringsområdet. 

 

Se også ”Strategi for indsatsområderne risikostyring, sikring og forsikring” samt øvrige oplys-

ninger om forsikring og risikostyring på kommunens intranet siko. 

 

2. Ansvar for forsikringer 
Det er ledelsen for de respektive driftsenheder, der har ansvaret for at give Forsikringsteamet 

besked om de værdier, som er under det enkelte ledelsesansvar som f.eks. løsøresummer, 

motorkøretøjer, leje af bygninger m.v. Dette skal sikre, at der ikke sker under-, over- eller 

dobbeltforsikring. 

 

Forsikringsteamet varetager alle forsikringsmæssige relationer til forsikringsselskaberne og 

forsikringsmægleren.  
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3. Hvem tegner forsikring? 
Alle kommunens forsikringer tegnes af Forsikringsteamet. 

 

Driftsenhederne er ansvarlige for, at forsikringsbestanden til enhver tid er ajourført via indbe-

retning til Forsikringsteamet om tilgang og afgang af forsikrede genstande, herunder løsørebe-

holdning, køretøjer m.v. Se nærmere under de enkelte forsikringsbrancher. 

 

Samtlige policer tegnes med Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg, som forsikringsta-

ger. Ved tegning af motorkøretøjsforsikring bedes driftsenheden angive Silkeborg Kommune 

som ejer af køretøjet. 

4. Budgetlægning 
Det er ledelsen for de respektive driftsenheder, der har ansvaret for, at der budgetteres med 

udgifter til forsikringer. 

 

Hvert år forud for budgetlægningen udsender Forsikringsteamet en oversigt til Økonomi og IT 

over de forsikringer, som de enkelte driftsenheder har incl. det budgetbeløb, der skal budget-

teres med. Dermed sikres en løbende opfølgning på de forsikrede værdier. 

 

Derudover leverer Forsikringsteamet til Økonomi og IT oversigt over de budgetbeløb, der skal 

anvendes til budgettering af præmie til ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring (hhv. ulyk-

ke og AES). Disse præmier afhænger af den enkelte driftsenheds normering. 

5. Opkrævning af forsikringspræmier 
Forsikringsteamet sørger for, at der hos de enkelte stabe, afdelinger og driftsenheder opkræ-

ves forsikringspræmie. 

 

Det drejer sig om præmie til forsikrede og selvforsikrede områder. 

 

Den enkelte driftsenhed har ansvaret for, at det er de korrekte kontonumre, Forsikringsteamet 

anvender til kontering. 

 

6. Forsikringsoversigt pr. 1. januar 2015 
Selvrisiko er det beløb, som Silkeborg Kommune (Forsikringsteamet) maksimalt skal betale pr. 

skade til forsikringsselskaberne. Dog afviger beløbet i forhold til skader forårsaget af ”varmt 

arbejde” (Om begrebet ”varmt arbejde” se afsnit 9). 

 

Intern selvrisiko er det beløb, driftsenheden maksimalt skal betale pr. skade.  

 

Forsikringstyper Forsikringsselskab Ekstern selv-

risiko 

Intern selvri-

siko 

 

Bygning: 

- Brand 

- Storm 

- El-skade 

 
Ved el-skade forårsaget af samme 

vejrforhold, særskilt selvrisiko 

 

 

Protector 

 

 

25.000 kr. 

25.000 kr. 

25.000 kr. 

 

 

50.000 kr. 

 

 

25.000 kr. 

25.000 kr. 

25.000 kr. 

 

 

50.000 kr. 
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Forsikringstyper Forsikringsselskab Ekstern selv-

risiko 

Intern selvri-

siko 

 

Løsøre: 

- Brand 

- El-skade 

- Indbrud *) 

 

Ved el-skade forårsaget af samme 

vejrforhold, særskilt selvrisiko 

 

 

 

Protector 

 

 

25.000 kr. 

25.000 kr. 

 

 

 

50.000 kr. 

 

 

25.000 kr. 

25.000 kr. 

15.000 kr. 

 

 

50.000 kr. 

 

Entrepriseforsikring, All-risk op til 

25. mil: 

 

 

Protector 

 

25.000 kr. 

  

25.000 kr. 

 

Ansvar (generel): 

 

 

Codan 

 

10.000 kr. 

 

5.000 kr. 

 

Motorkøretøjer, herunder leasede 

biler: 

 

 

Protector 

 

20.000 kr. 

 

10.000 kr. 

 

Knallerter: 

- Ansvar 

- Ansvar og brand 

 

Protector 

 

 

0 kr. 

0 kr. 

 

 

0 kr. 

0 kr. 

 

 

Uindregistrerede selvkørende ar-

bejdsmaskiner over 15 HK 

 

 

Protector 

 

 

20.000 kr. 

 

 

10.000 kr. 

 

Selvkørende arbejdsmaskiner på 

højst 15 HK 

 

Codan 

 

 

10.000 kr. 

 

 

5.000 kr. 

 

 

ATV’er/crossmaskiner 

 

Codan 

 

10.000 kr. 

 

5.000 kr. 

 

 

Trailer - forsikres ikke! 

 

   

  

 

Både med over 5hk samt kano, 

kajak over 5,5m:  

- Ansvar 

- Passageransvarsforsikring 

 

 

Codan 

 

 

 

2.000 kr. 

2.500 kr. 

 

 

 

2.000 kr. 

2.500 kr. 

 

 

 

Kano, jolle, kajak under 5,5m og 

under 5hk. 

- Ansvar 

- Passageransvarsforsikring 

 

 

 

 

Codan 

 

 

 

 

2.000 kr. 

2.500 kr. 

 

 

 

 

2.000 kr. 

2.500 kr. 
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Forsikringstyper Forsikringsselskab Ekstern selv-

risiko 

Intern selvri-

siko 

 

Katastrofe – arbejdsulykker 

 

 

Protector 

 

2.500.000 kr. 

 

0 kr. 

Patientskadeforsikring: 

- Dækning for personskade 

vedr. sundhedsordningen. 

 

 

Gjensidige  

Ved krav på eller over 

10.000 kr. 

 

Krav under 10.000 kr. 

skal behandles via 

ansvarsforsikringen 

 

 

 

0 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

10.000 kr. 

 

Erhvervsrejseforsikring og skole-

rejser: 

 

Gjensidige / Gouda 

 

 

0 kr. 

 

0 kr. 

 

 

Kriminalitetsforsikring: 

- Kriminalitet mod kommu-

nen, herunder It-

kriminalitet og ansattes 

kriminalitet mod borgere. 

 

 

 

 

Codan 

 

 

 

25.000 kr. 

 

 

 

3.000 kr. 

 

Ledelsesansvar: 

- Dækker ansvar for personer 

udpeget af byrådet som be-

styrelsesmedlem og lignen-

de. 

 

 

 

AIG 

 

 

25.000 kr. 

 

 

 

25.000 kr. 

 

 

Kollektiv ulykkesforsikring:  

- Brandmænd  

- Byrådsmedlemmer 

 

 

Udgået 

AIG 

 

 

Udgået 

0 kr. 

 

 

0 kr. 

0 kr. 

 

 

7. Bygninger 
Forsikringen dækker: 

 

• Brand, storm, herunder vandskade, og el-skade 

 

Forsikringen dækker ikke: 

 

• Skader, der kan henføres til manglende vedligeholdelse 

• Elektriske genstande, der har en vis levealder, erstattes kun forholdsmæssigt 

• Graffiti (dækkes af Forsikringsteamet af risikomidlerne) 

• Glas 

• Hærværk 

 

Ovenstående er kun en del af forsikringsbetingelserne. Uanset om det er en dækningsberetti-

get skade eller ej skal alle skader indberettes til Forsikringsteamet af hensyn til indsats på risi-

kostyringsområdet. 
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Forsikringen tegnes som udgangspunkt på fuld- og nyværdivilkår (incl. moms). Præmien til 

forsikringsselskabet udregnes på baggrund af ejendommens størrelse (m2), bygningsværdi 

samt anvendelse. Arealet opgøres i henhold til BBR-registeret. 

 

Fredede bygninger skal angives med genopførelsessummen. 

 

Den interne selvrisiko vedr. bygningsskader er 25.000 kr. pr. skade dog 50.000 kr. ved lyn 

skader (vejrlige forhold). Ved samtidig skade på bygning og løsøre, beregnes den interne selv-

risiko kun én gang. 

 

Ved køb, salg, til- og ombygninger eller nedrivninger skal driftsenheden hurtigst muligt oplyse 

Forsikringsteamet herom, således at det sikres, at det er de korrekte værdier, der er forsikret. 

 

8. Løsøre 
Forsikringen dækker: 

 

• Brand og el-skade 

 

Se endvidere under afsnittet ”selvforsikring”. 

 

Forsikringen dækker ikke: 

 

• Skader, der kan henføres til manglende vedligeholdelse 

• Elektriske genstande, der har en vis levealder, erstattes kun forholdsmæssigt 

• Simpelt tyveri  

• Hærværk 

 

Ovenstående er kun en del af forsikringsbetingelserne. Uanset om det er en dækningsberetti-

get skade eller ej skal alle skader indberettes til Forsikringsteamet af hensyn til indsats på risi-

kostyringsområdet. 

 

Den interne selvrisiko vedr. løsøreskader er 25.000 kr. pr. skade dog 50.000 kr. ved lyn ska-

der (vejrlige forhold). Ved samtidig skade på bygning og løsøre, beregnes den interne selvrisi-

ko kun én gang. 

 

Det er driftsenhedens ansvar at give Forsikringsteamet besked om ændringer af løsøresum-

mer. 

 

Dette skal sikre unødige tab som følge af manglende forsikringsdækning. Det samme er gæl-

dende ved indbrud, selvom kommunen ved visse institutionstyper er selvforsikret på dette om-

råde. 

 

Selvforsikring: 
Daginstitutioner, skoler, SFO´er og klubber 

 

Silkeborg Kommune har valgt at være selvforsikret vedrørende indbrud i daginstitutioner, sko-

ler, SFO´er og klubber og øvrige områder er ikke dækket vedrørende indbrud. 

 

Der gælder en selvrisiko på 15.000 kr. pr. hændelse. 

 

Tyveri dækkes kun, når det sker fra et forsvarligt aflåst lokale/bygning, og kun hvis der er ty-

deligt tegn på indbrud. 
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Den endelige erstatning opgøres af Forsikringsteamet, og opgørelsen sker i henhold til forsik-

ringsselskabernes betingelser herfor. 

 

I forbindelse med en skadesituation afskriver forsikringsselskaber på elektronisk udstyr, her-

under IT. Derfor vil Forsikringsteamet også foretage afskrivning i henhold til udstyrets alder: 

 

 0 - 1 år = genanskaffelsesprisen 

 1 - 2 år = genanskaffelsesprisen - 30 % 

 2 - 3 år = genanskaffelsesprisen - 70 % 

 Efter 3 år ydes ingen erstatning 

 

 

Der ydes ingen erstatning ved simpel tyveri. 

 

9. Entreprise 
Der er tegnet en årspolice med følgende dækninger: 

 

• All-risk entreprise inkl. brand og storm 

• All-risk af bygherrens bestående bygninger, bygningsanlæg og løsøre 

• Ansvar - person- og tingskade 

• Medforsikring af entreprenører 

 

Farligt arbejde såsom ramning, pilotering, spuns, undermuring, grundvandssænkning, større 

nedbrydningsarbejder og lignende er kun omfattet af forsikringen, hvis forsikringsselskabet 

har accepteret det, inden arbejdet igangsættes. 

 

Ved varmt arbejde forstås tagdækning (herunder arbejde med åbne flammer, varmluft og el-

opvarmning ved tagdækning, inddækning og tørring), svejsning, skæring, slibning (herunder 

vinkelslibning) og lodning samt alle former for varmebearbejdning, jf. ”DBI´s vejledning nr. 

10, del 1, 2 og 3”. 

 

Kravene i det ovennævnte skal være opfyldte, når der udføres varmt arbejde. 

Der er en intern selvrisiko på 25.000 kr. pr. skade. 

 

Skyldes skaden varmt arbejde, hvor betingelserne ikke er overholdt, gælder en særlig selvrisi-

ko på 100.000 kr. udover den ”normale” selvrisiko på 25.000 kr.   

 

Ved skade skal selvrisikoen betales af det enkelte projekt. 

 

10. Ansvar 
Ansvarsforsikringen (erhvervs- og produktansvarsforsikring samt professionel ansvarsforsik-

ring) dækker skadegørende handlinger udført af: 

 

• Ansatte ved Silkeborg Kommune 

• Personer, der er omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 om aktiv be-

skæftigelsesindsats kapitel 10, § 2, 2-5 og 7 (vejledning og opkvalificering) og kapitel 

11 (virksomhedspraktik) samt integrationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. de-

cember 2007).  
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• Plejeanbragte børn og unge 

 

samt vedrørende 

 

• Hus- og grundejeransvar 

• Uindregistrerede køretøjer på op til 15 hk 

 

I tilfælde af skade er det er væsentligt at få oplyst skadelidtes navn, adresse, forsikringssel-

skab og policenummer. 

 

Hændelsesforløbet skal beskrives så præcist som muligt. Det skal omhyggeligt beskrives, hvad 

der skete før selve skaden, da det er afgørende for placering af ansvaret. 

 

Den interne selvrisiko er 5.000 kr. pr. skade 

 

11. Motorkøretøjer 
Der skal tegnes ansvarsforsikring for alle indregistrerede køretøjer, traktorer, uindregistrerede 

køretøjer, selvkørende arbejdsmaskiner over 15 hk samt knallerter. Endvidere er der tegnet 

kasko og brand for visse køretøjer. 

 

Uindregistrerede køretøjer på op til 15 hk er forsikret under ansvarsforsikringen. 

 

I tilfælde af skade skal hændelsesforløbet beskrives så præcist som muligt, især når uheldet er 

omfattet af køretøjets ansvarsforsikring. Det skal omhyggeligt beskrives, hvad der skete før 

selve skaden, da det er afgørende for placering af ansvaret. 

 

Ved skade skal den implicerede medarbejder sørge for følgende oplysninger fra modparten: 

 

• Navn og adresse 

• Registreringsnummer på modpartens bil 

• Forsikringsselskab og policenummer. 

 

Ved tyveri af et motorkøretøj eller ved totalskade skal registreringsattesten samt nøgler afle-

veres til Forsikringsteamet. 

 

Den interne selvrisiko er 10.000 kr. pr. skade pr. begivenhed. 

 

Ved køb og salg af motorkøretøjer skal driftsafdelingen give Forsikringsteamet besked herom 

hurtigst mulig. Dette gælder såvel indregistrerede som uindregistrerede køretøjer over 15 HK 

samt påhængsvogne. 

 

Det oplyses til forhandleren, at Silkeborg Kommunes køretøjer er forsikret i Protector med 

kunde.nr. 322247. Silkeborg kommunes forsikringsbevis nr. ved Protector er 110000000000. 

 

Kørsel i udlandet 
Benyttes kommunens køretøj til kørsel i udlandet, skal det røde kort medbringes. Info herom 

og link til det røde kort kan finde på siko under ”kørsel i udlandet”. Dette kort beviser, at bilen 

er kaskoforsikret.  

 

Inden tjenesterejsen påbegyndes, skal chaufføren af kommunens køretøj læse det røde forsik-

ringskort grundigt igennem. 
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Biler, der ikke er kaskoforsikret, må ikke benyttes uden for landets grænser. Midtjysk Brand og 

Rednings autohjælpsaftale dækker ikke uheld i udlandet 

 

På siko kan man også læse om, om der skal medbringes det grønne kort som er et bevis på at 

der er tegnet en ansvarsforsikring ved både person- og tingskader på Silkeborg kommunes bil. 

 

12. Kollektiv ulykkesforsikring 
Der er tegnet kollektiv ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer, når disse udfører arbejde som 

medlem af byrådet samt under transport til/fra alle aktiviteter i forbindelse med deres hverv 

som byrådspolitiker. 

 

Forsikringen dækker en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Der er dækning fra 

5% varigt mén, jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring méntabel. 

 

Der er ingen intern selvrisiko.  

 

13. Tjenesterejser og skolerejser 

Tjenesterejser 
Der er tegnet årsrejseforsikring for tjenesterejser i udlandet. 

 

Alle tjenesterejser til udlandet skal oplyses til Forsikringsteamet senest 5 hverdage før rejsens 

start.  

 

Der skal oplyses antal deltagere, rejsemål og rejseperiode (incl. afrejse- og hjemkomstdato).  

 

Rejser indberettes på siko under ”Rejser og sygesikring”. 

 

Der er ingen intern selvrisiko.  

 

Skolerejser 
Der er tegnet årsrejseforsikring for skolerejser til udlandet. 

 

Alle skolerejser til udlandet skal oplyses til Forsikringsteamet senest 5 hverdage før rejsens 

start. Der skal oplyses antal deltagere, rejsemål og rejseperiode (incl. afrejse- og hjemkomst-

dato). Det er vigtigt, at der oplyses om rejsen er en skirejse, da denne takst er højere grundet 

forhøjet risiko for skader.  

 

Rejser indberettes på siko under ”Rejser og sygesikring”. 

 

Der er ingen intern selvrisiko. 

 

14. Både – ansvar og passageransvar  
Der er tegnet ansvar og passageransvarsforsikring på kommunens både, kanoer, kajakker 

m.v. 

 

Forsikringerne dækker i sejlperioden 1. april – 15. november. Dermed er der ingen ansvarsfor-

sikring på både udenfor denne sæson.  
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Den interne selvrisiko for både over 5 hk samt kano og kajak over 5,5 meter er: 

Ansvar: 2.000 kr. 

Passageransvar: 2.500 kr. 

 

Den interne selvrisiko for både under 5 hk samt kano og kajak under 5,5 meter er: 

Ansvar: 2.000 kr. 

Passageransvar: 2.500 kr. 

 

15. Ledelsesansvar 
Forsikringen vedrører enhver fysisk person, som har været, er eller måtte blive udpeget af 

kommunen til at være  

 

• bestyrelsesmedlem/medlem af repræsentantskab eller lignende ledelsesorgan/medlem i 

selskaber, virksomheder, udvalg, nævn, kommissioner og lignende, eller 

 

• medlem af repræsentantskab og herigennem valgt som medlem af bestyrelsen. 

 

Forsikringen dækker ikke forhold i relation til den kommunale styrelseslovs § 61 samt visse 

forhold efter lovens § 60. 

 

Den interne selvrisiko er 25.000 kr. 

 

16. Kunst 
Der er tegnet all-risk forsikring vedrørende kommunens egne og indlånte kunst – og udstil-

lingsgenstande. 

 

Dækningsomfang: 

All risks inkl. brand, tyveri (herunder simpelt tyveri) samt vand. 

Den interne selvrisiko er 13.000 kr. pr. skade. 

 

17. Arbejdsskader 

Arbejdsulykker 
Sikrede er: 

 

• Ansatte ved Silkeborg Kommune 

• Personer, der er omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 om en aktiv 

beskæftigelsesindsats kapitel 10, § 2, 2-5 og 7 (vejledning og opkvalificering) og kapi-

tel 11 (virksomhedspraktik) samt integrationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. 

december 2007). 

 

Silkeborg Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsulykker, herunder brilleskader. 

 

Se nærmere på kommunens intranet siko vedrørende indberetning af arbejdsulykker, herunder 

brilleskader. 

 

Ved ulykkestilfælde, der kan begrunde krav på ydelse efter Lov om arbejdsskadesikring, bort-

set fra brilleskader, eller ulykkestilfælde der giver fravær fra arbejdet en hel dag efter tilska-
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dekomsten, skal der snarest og senest 9 dage derefter ske elektronisk anmeldelse af ulykken 

via Safetynet. 

 

Opfølgning på arbejdsskader – ud over det lovmæssige i henhold til arbejdsmiljølovgivningen – 

udføres af Organisation og Personale. 

 

Arbejdsbetingede lidelser 
Silkeborg Kommune betaler bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES). 

 

Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser sker via egen læge eller tandlæge. 

 

 

Katastrofeforsikring – arbejdsskadeforsikring 

Forsikringen dækker ved arbejdsulykker, der sker ved større uheld. Det er en betingelse, at 

mindst to personer bliver ramt ved én og samme begivenhed, der medfører mén, erhvervsev-

netab- eller dødsfaldsdækning på mindst 2 personer.  

 

Der er ingen intern selvrisiko, men Forsikringen har en selvrisiko på 2,5 mio. kr. og en forsik-

ringssum på max. 100 mio. kr. 

 

Ved katastrofeskader rettes der straks henvendelse til Forsikringsteamet. 

 

18. Skader 

Anmeldelse 
Samtlige skader - uanset størrelse - skal anmeldes til Forsikringsteamet.  

Det samme gælder for andre skader som hærværk, graffiti og anden kriminelle handlinger. 

 

Anmeldelse skal ske hurtigst muligt efter, at skaden er indtruffet.  

 

• Alle bygnings- og løsøreskader anmeldes af Teknisk Service, Ejendomme via skadesre-

gistreringssystemet Insubiz  

 

• Alle bilskader skal anmeldes via skadesregistreringssystemet Insubiz. Dog er der enkel-

te afdelinger der har en særaftale med Midtjysk Brand og Redning, se siko for mere info 

under ”Køretøjer, trailer og kørsel” 

 

• Arbejdsskader skal anmeldes i SafetyNet 

 

• Borgere anmelder primært skader via kommunens hjemmeside: Silkeborg Kommu-

ne/kommunen/sager og klager/anmeld uheld og tilskadekomst 

 

Ved øvrige skader kontaktes Forsikringsteamet via mail forsikring@silkeborg.dk eller ved brug 

af anmeldelsesblanketter som kan findes på intranettet siko under ”forsikringer, skader og 

ulykker”. 

 

Forsikringsteamet forestår selve sagsbehandlingen af skaderne, herunder kontakten til forsik-

ringsselskaberne. 

 

mailto:forsikring@silkeborg.dk
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Årsagen til, at alt skal anmeldes, er, at Forsikringsteamet dermed kan få et overblik over det 

samlede skadesbillede i Silkeborg Kommune. Derved kan der sikres en mere målrettet indsats 

på risikostyringsområdet til gavn for de enkelte institutioner og kommunen som helhed. 

Endvidere skal Forsikringsteamet hvert år aflevere en rapport til Direktionen over samtlige 

skader i kommunen. 

Al tyveri og hærværk* anmeldes til politiet omgående! 
Alle anmeldelseskvitteringer fra politiet skal fremsendes til Forsikringsteamet.  

 

Ved anmeldelse til politiet skal der gøres opmærksom på, at anmeldelsen ikke ønskes offent-

liggjort. 

 

*) Graffiti skal anmeldes til Forsikringsteamet, der sørger for anmeldelse til politiet samt 

fjernelse af graffitien.  

 

 

Samtlige skader skal anmeldes til Forsikringsteamet, således at ska-

derne kan indgå i den samlede statistik på området, samt for at få erstatning for dækningsbe-

rettigede skader. 

 

Udbedring 
Udbedring af større skader må ikke påbegyndes, før skadens omfang er godkendt af forsik-

ringsselskabet via Forsikringsteamet. 

 

Dette må dog ikke hindre skadestedet i at redde, hvad reddes kan, d.v.s. stoppe skaden i at 

udvikle sig yderligere. Udgifterne hertil skal indgå i opgørelsen af skadens samlede udgifter. 

 

Andre skader udbedres hurtigst muligt. 

 

Betaling af regninger ved dækningsberettigede skader: 

 

• Ved køb af varer og/eller bestilling af håndværkere m.v. anvendes eget EAN-nr. 

• Når fakturaen i PRISME Portal er kontrolleret i driftsenheden, ”varemodtages” denne i 

systemet og videresendes til FBYFORSIKR.  

• Skadenr. anføres på fakturaen 

• Kontering og betaling foretages af Forsikringsteamet. 

 

Afholdte udgifter/merudgifter, som ikke er dækningsberettigede, opkræves hos den skaderam-

te driftsenhed alternativt hos Teknisk Service, Ejendomme.  

 

Bevisets stilling 
Det påhviler driftsenheden at medvirke til at sikre bevisets stilling. 

 

Dette er af hensyn til vurdering af, om skaden er dækningsberettiget, samt muligheden for at 

rette regreskrav over for eventuel skadevolder. 

 

Forsikringsteamet står altid til rådighed med råd og vejledning i forbindelse med alle skader. 
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19. Risikostyring 
Risikostyring er en systematisk proces til identifikation, måling, styring og økonomisk kontrol 

af risici, som kan påvirke kommunens aktiver og passiver. 

 

Forsikringsteamet har i en årrække arbejdet med risikostyring. Risikostyring er medvirkende til 

at ændre kommunens skadesforløb, og opnå bedre forsikringspræmier ved forsikringsselska-

berne.  

 

Det er derfor væsentligt, at alle driftsenheder samarbejder med Forsikringsteamet omkring 

risikostyring med det formål at skabe størst mulig sikring af kommunens værdier. 

 

Analyse af skaden 
Med henblik på at opnå den bedst mulige sikkerhed kan den enkelte driftsenhed eller Teknisk 

Service henvende sig til Forsikringsteamet enten pr. mail eller telefon for sammen at analysere 

og vurdere en evt. skade med henblik på at sikre, at skaden ikke kan ske igen, alternativt at 

denne mindskes, og omvendt kan Forsikringsteamet også rette henvende til den enkelte 

driftsenhed, hvis det findes nødvendigt - dog ikke ved arbejdsskader. 

 

Sikring 
Når der foreligger en analyse og vurdering af skadeforløb aftales, hvilke sikringstiltag der skal 

tages. 

 

Sikring kan være alt fra ændring af rutiner til installering af tekniske løsninger, såsom ad-

gangssystemer, alarmsystemer, videoovervågning m.v. 

 

I det hele taget drejer det sig om at udvise ”sund fornuft”. 

 

Forsikringsteamet har midler til sikring og kan dermed være medfinansierende ved indkøb af 

sikringstiltag. Medfinansiering aftales altid på forhånd. 

 

 

 

 

Nuværende forsikringsportefølje er godkendt af Direktionen, den 17. november 

2014. 


