
 

 

 

Retningslinjer for frivillig indsats 

 

Udfører man en frivillig indsats for Frederiksberg Kommune, er man dækket på samme måde som 

kommunens ansatte i forbindelse med arbejdsskader og skadegørende handlinger. 

 

Frivillige indsatser kan f.eks. være aktiviteter i sociale samværscafeer for udsatte borgere, besøgsven, 

lektiehjælp i visse situationer, vågekone og frivillige til aktiviteter som hjælp til gadefodbold. Sociale og 

humanitære indsatser er i udgangspunktet ikke arbejde i lovens forstand og karakteriseres derfor som 

frivillige indsatser. Sociale og humanitære indsatser karakteriseres ved, at den frivillige yder samvær og 

venskab med en anden person, som har brug for dette. Der vil dog altid skulle foretages en konkret 

individuel vurdering i hver enkelt sag. 

 

I vurderingen indgår, om indsatsen: 

 

1) har en fastere tilknytning til kommunen og indsatsen er i kommunens interesse, eller 

2) har tilknytning til et arrangement, som bliver afholdt af kommunen eller er i kommunens klare 

interesse. 

 

I vurderingen af om indsatsen er i kommunens interesse skal nytteværdien af indsatsen indgå som en 

faktor. 

 

Hvis den frivillige indsats f.eks. er underlagt tilsyn fra kommunens side, bør dette også tale for at 

kommunen påtager sig ansvaret. 

 

Der skal være tale om, at den frivillige indsats har en vis fastere tilknytning til kommunen. 

 

Kommune påtager sig ikke ansvaret ved: 

• Skader opstået i forbindelse med transport til/fra den frivillige indsats. 

• Aktiviteter, der udelukkende udspringer af borgerens egen ideelle interesse. 

• Borgere eller grupper af borgere, der selvstændig beslutter at starte aktiviteter uden kommunal 

involvering, såsom ”gåforeninger” eller grupper der på egen hånd beslutter sig for f.eks. at rydde 

affald på offentlig gade eller vej. 

• Situationer hvor den frivillige indsats er dækket af anden forsikring, f.eks. forsikring i relevant 

foreningsregi. 

• Frivillige i beredskabet. 

• Personer med bopæl i Frederiksberg Kommune, der yder frivillig indsats i en anden kommune. 

• Grupper/netværk der låner/lejer kommunale bygninger uden der foreligger en kommunal 

interesse. 

 

 

 

 


