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Indledning 

Formål  

Forsikringspolitikken fastlægger rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige 
 

• kommunens forsikringsbeskyttelse 

• størrelsen af kommunen eget behold (selvforsikring) 

• størrelsen af institutionernes egenbetaling (selvrisici). 
 
 

Hvem er omfattet af forsikringspolitikken? 
Alle kommunens institutioner og afdelinger er omfattet af forsikringspolitikken, herunder også Gribskov Be-
redskab og Livredningstjenesten.  
 
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen kan vælge at tilslutte sig forsikringspolitik-
ken. Disse institutioner skal tilslutte sig hele den samlede forsikringspolitik, ligesom også kommunens sik-
ringspolitik skal implementeres. 
 
 

Ansvar og kompetence 

Politisk godkendelse 

Byrådet fastlægger forsikringspolitikken, herunder ansvar, kompetencer samt afrapportering. 
 
 

Direktionen 

Direktionens forpligtelser. 
 

• Har ansvaret for at forsikringerne administreres i henhold til forsikringspolitikken samt træffe beslutninger 
om problemstillinger i den anledning. 

 

• Der udarbejdes en årsrapport. 
 
 

Risikorådgiveren 

Risikorådgiverens forpligtelser: 
 

• Har ansvaret for at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitik-
ken. 

 

• Har ansvaret for, at der etableres et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egen-
risiko og derigennem et samlet overblik over kommunens risikoomkostninger. 

 

• Udarbejder tilsammen med forsikringsmægleren en årlig til brug for ajourføring af forsikringspolitikken. 
 

• Er ansvarlig for etablering af de vedtagne policer for kommunen, er kommunens kontakt til forsikrings-
mægleren og har ansvaret for at informere vedrørende ændringer i risici samt anmeldelse af skader til 
forsikringsmægleren. 
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• Hvis der opstår behov for forsikring, som ikke er nævnt i denne forsikringspolitik, er det risikorådgiverens 
ansvar at foretage en risikovurdering om, hvorvidt kommunes er selvforsikret eller vælger at tegne forsik-
ring og i givet fald med hvilken selvrisiko m.m. 

 
 

Forsikringsmægleren 

Forsikringsmægleren er kommunens eksterne forsikringsmæssige ekspertise, hvorigennem al kontakt med 
forsikringsleverandørerne foregår. Forsikringsmægleren yder bistand på følgende områder: 
 

• Indsamling af oplysninger fra risikorådgiveren. 
 

• Udarbejde forsikringsprogram samt udbudsmateriale og beslutningsoplæg. 
 

• Løbende forsikringsadministration og referat af det årlige forsikringsmøde. 
 

• Rådgivning i skadestilfælde og tilvejebringe nødvendig ekspertise. 
 

• Minimum hvert 3. år foretage en grundlæggende analyse af kommunens risici relateret til forsikrings-
dækningen, som skal give sig udslag i risikoregistrering og en rapport med forslag til skadeforebyggende 
tiltag. 

 

• Udarbejder årsrapport i samarbejde med risikorådgiveren. 
 
Forsikringsmægleren har ansvaret for i samarbejde med kommunen at holde risikoregistreringen ajour samt 
påpege nye risici, som bør forebygges. 
 

Forsikringsprincip 
 
Gribskov Kommune er principielt selvforsikret, og tegner derfor kun forsikring for risici, som kan true kommu-
nens økonomiske handlefrihed, alternativt hvor en relativ beskeden forsikringsudgift ikke står i rimeligt for-
hold til politiske eller administrative udfordringer ved selvforsikring. 
 
Nedenstående er beskrevet hvorledes Gribskov Kommune afdækker sine risici hos forsikringsleverandører-
ne, hvilket er forskelligt fra institutionernes forsikringsbeskyttelse jf. afsnittet ”Institutionernes egenbetaling”. 
 
Sidst i denne forsikringspolitik er en ”Forsikringsplan”, som i skemaform angiver den valgte forsikringsdæk-
ning. 
 

Forsikringer 

(1) Tingskadeforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) 

• Brand inkl. El-skadedækning 

• Restværdi (50%) 
• Stormskade 
• Vandskade 
• Brand og storm for bygninger under opførelse, til- og ombygning 

 
Selvrisiko:  kr. 100.000 pr. skadebegivenhed. 

kr. 500.000 pr. affaldscontainere ikke placeret iht. DBI vejledning nr. 29 
   
Nb kr. 500.000 tillægges udover den faste selvrisiko på kr. 100.000 ved brandskader, hvis affaldscontainere 
ikke er placeret iht. DBI vejledning nr. 29. Gribskov Kommune overholder DBI vejledning nr. 29 og kun i en-
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kelte tilfælde fraviges denne. Sker dette er forsikringsselskabet orienteret herom og det sker kun i tilfælde, 
hvor det er praktisk uhensigtsmæssigt at følge vejledningen. 
  

(2) Entrepriseforsikring 

Årspolicen dækker alle arbejder i forbindelse med nyopførelse, om- og tilbygning/renovering af ejendomme 
og anlægsarbejder hvor Gribskov Kommune er bygherre. 
 

• All risk     kr  10.000.000  
• Bygherrens bestående bygninger og bygningsanlæg kr.   5.000.000 
• Ansvar (Person- og tingskade)   kr. 12.000.000 

 
Nb Forsikringen omfatter ikke farligt arbejde, som pilotering, grundvandssænkning mv. Hertil skal der etable-
res særskilt forsikring fra gang til gang. 
 
Selvrisiko:  kr.    25.000 pr. skadebegivenhed. 
 kr. 100.000 ved brand- og stormskader 
 kr. 100.000 ved varmt arbejde 
 
Ved større entrepriser på over 10 mio. kr. indhentes særskilt tilbud på entrepriseforsikring. 
 

(3) Ansvarsforsikring 

 
Ansvarsrisici som kommunen kan pålægges via kommunalfuldmagten 
 
Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før 1. januar 2017. 
 

Indtil kr. 25.000.000 pr. forsikringsbegivenhed ved person- og/eller tingskade og i alt pr. år, heraf: 
 

• Behandling/bearbejdning kr. 5.000.000 

• Behandling/bearbejdning under hvervets udførelse kr. 5.000.000 

• Ingrediens/komponentskade/tab kr. 5.000.000 

• Fareafværgelse kr. 1.000.000 

• Forureningsansvar kr. 5.000.000 

• Varetægt kr. 10.000.000 

• Professionelt ansvar – ejendomsoplysninger kr. 1.000.000 
 
Selvrisiko: kr. 100.000 pr. skadebegivenhed. 
 
Gribskov Kommune har en administrationsaftale med Willis Towers Watson om behandling af ansvarskrav 
under selvrisikoen. 
 
Sølov 
Forsikringen udvides til også at omfatte ansvar iht. Søloven. (sejlads med kano, båd m.v.) 
 
Forlystelser 
Forsikringen udvides til også at omfatte forlystelser (hoppeborge m.v.) 
 
 

(4) Plejeanbragte børn/unge: 
 

• Ansvar for plejeanbragte i familiepleje (Person- og tingskade) 
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Selvrisiko: Kr. 5.000 pr. skadebegivenhed. 
 

(5) Kommunal Ledelsesansvar: 
 
Sikrede personen på policen er enhver forhenværende, nuværende og fremtidig ledelses- og bestyrelses-
medlem hos forsikringstager, Gribskov Kommune, herunder de enheder Kommunen har kontrol over samt 
øvrige repræsentantskaber eller udvalg hvori sikrede personer er repræsenteret. 
 

• Bestyrelsesmedlemmers personlige ansvar som bestyrelsesmedlemmer m.v. i de nævnte organer. 
 
Selvrisiko: kr. 0. 
 

(6) Motorforsikring 

 
• Ansvar 

• Brand 
• Kasko 
• Motoransvar for arbejdsmaskiner under 25 HK samt knallerter til undervisningsbrug. 

 
Selvrisiko: kr. 20.000 
 

(7) Arbejdsulykke 

Der tegnes ikke arbejdsskadeforsikring for enkeltstående hændelser, men udelukkende ved katastrofedæk-
ning iht. Lov om arbejdsskadeforsikring. 
 
Katastrofer, der omfatter arbejdsulykkeskader med mindst to tilskadekomne/dødsfald ved samme begiven-
hed, og som – i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om arbejdsskadesikring – giver en erstat-
ningsudmåling på over 2.500.000 i alt for begivenheden. 
 
Selvrisiko kr. 2.500.000 i alt pr. begivenhed. 
 
 

(8) Kollektiv ulykkesforsikring for kommunalbestyrelsen og frivillige brandmænd 

Forsikringen omfatter ulykkesforsikring for kommunalbestyrelsen i tilfælde af varigt mén eller død som følge 
af et ulykkestilfælde. Dækningen er et supplement til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 
 

• Dødsfald  kr. 1.000.000 
• Invaliditet ved 100%  kr. 1.000.000 
• Tandskade kr. Efter regning 

 
Selvrisiko: Kr. 0 
 

(9) Kriminalitet 

Forsikringen dækker kommunens formuetab og sagsomkostninger ved kriminelle handlinger begået mod 
sikrede, eller kriminelle handlinger begået af kommunens ansatte, som kommunen kan blive erstatningsansvarlig 
for overfor tredjemand. 
 

• Kriminalitet og netbanksforsikring 

• Forsikringssum kr. 10.000.000 per skade og i alt pr. år. 
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Selvrisiko: kr. 100.000 pr. skadebegivenhed. 
 

(10) Cyberforsikring 

Forsikringen skal dække det tab (omkostninger og erstatningskrav) sikrede lider i forbindelse med et cybe-
rangreb (it- og internet relaterede angreb), cyberskader samt databrud.  
 
Som marked er i øjeblikket, er der ingen selskaber der byder ind på denne risiko. Risikorådgiveren undersø-
ger hvilke muligheder der er eller kommer på marked, da det er en risiko vi ønsker forsikret, hvis det er mu-
ligt 
 

• Forsikringssum kr. 5.000.000 per skade og i alt pr. år. 
 
Selvrisiko: kr. 100.000 pr. skadebegivenhed. 
 

(11) Forureningsansvar 

Forsikringen dækker direkte nødvendige udgifter, som kommunen med føje har afholdt som følge af 
pludseligt opstået forureningsuheld med farlige stoffer på landjorden. Ved farlige stoffer forstås i denne 
sammenhæng flydende, luftformige eller faste stoffer, som i den konkrete situation har en skadelig virkning 
på grundvand, menneskers sundhed og/eller miljøet i øvrigt.  
 
Endvidere dækker forsikringen udgifter, som kommunen har afholdt som miljømyndighed efter § 76, stk. 4 i 
lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009 om forurenet jord (undersøgelsespåbud hvor der ikke er konstate-
ret forurening, eller hvor forureningen ikke helt eller delvist kan henføres til påbudsadressaten). 
 
Forsikringen dækker ikke erstatningskrav eller omkostninger i forbindelse med miljøskader eller overhæn-
gende fare for miljøskader, som defineret i Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøska-
der. 
 

• Forsikringssum kr. 10.000.000 i alt pr. forsikringsår 

 

Selvrisiko: Kr. 100.000 pr. skadebegivenhed, dog kr. 10.000 pr. udstedte undersøgelsespåbud. 

 

 (12) All-risk – kunst 

Kommunen har tidligere tegnet forsikring for kommunens kunstgenstande. Fra 1. januar 2022 forsikre kom-
munen alene den kunst som har en værdi på over 50.000 kr. pr. kunstgenstand. 
 
Selvrisiko: kr. 10.000 pr. forsikringsbegivenhed. 
 

(13) Rejseforsikring 

Forsikringen omfatter alle som rejser i kommunens interesse, herunder; 
 

• Samtlige ansatte i kommunens afdelinger/institutioner, herunder medarbejder i institutioner med drifts-
overenskomst med Gribskov Kommune 

• Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

• Ordregivers gæster og udpegede repræsentanter 
 
NB Omfatter ikke børn i kommunens institutioner mv., hertil etableres særskilt forsikring fra gang til gang. 
 
Forsikringen dækker rejser i hele verden ekskl. Danmark 
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Selvrisiko: Kr. 0 
 

(14) Patienterstatning 

Kommunen er erstatningsansvarlig for fejlbehandling jfr. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet (KEL). 
 
Byrådet har på sit møde den 12. marts 2019 valgt at være selvforsikret på området. 
 

(15) Frivillig indsats – Arbejdsskade og ansvar 

Byrådet vedtog den 4. september 2017, at borgere som yder en frivillig indsats, under visse betingelser, og-
så skal forsikres mod arbejdsskader og eventuelle ansvarskrav. Byrådet vedtog samtidig, at kommunen er 
selvforsikret. 
 

(16) Redningsbåde – Ansvar 

Der tegnes ansvarsforsikring for kommunens redningsbåde (Gribskov Beredskab og Livredningstjenesten). 
 
Selvrisiko: kr. 5.000. 
 

(17) Antenneforsikring 

Der tegnes forsikring for beredskabets tre antennemaster. 
 
Selvrisiko: kr. 5.000. 
 

(18) Droneforsikring – Ansvar 

Det tegnes ansvarsforsikring for kommunens droner. 
 
Selvrisiko: kr. 5.000. 
 

(19) Maskinkasko 

Genbrugsstationen har flere større maskiner, hvor det kan være forbundet med store økonomiske omkost-
ninger, hvis en maskine får skader f.eks. ødelagt motor. Det undersøges derfor ved næste udbud, om der vil 
være en økonomisk fordel ved at afdække sådanne skader forsikringsmæssigt. 
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Institutionernes egenbetaling 
Jf. den interne forsikrings- og skadevejledning centraliseres bevillingerne til sikrings- og forsikringsområdet 
under Center for Byer og Ejendomme (BE) og administreres i det daglige ud fra den vedtagne forsikringspoli-
tik samt vedtagne sikringsniveauer i kommunen. Administrationen foretages i det daglige af kommunens risi-
korådgiver. Økonomien er afsat under den såkaldte ”Risikopulje”. 
 
BE afholder udgifterne til forsikringspræmie samt differencen fra policens selvrisiko til nedenstående egen-
betaling. Udgifterne afholdes under ”Risikopuljen”.  
 
Tingsforsikring herunder motor. 
 
Selvrisiko:  0 kr. pr. skadebegivenhed. Ved gentagende forhold, kan der opkræves en selvrisiko på op til 

20.000 kr. pr. skade. Dette meddeles enheden inden selvrisiko bliver aktuel. 
 
Arbejdsulykke 
 
Selvrisiko: Ingen. 
 
Øvrige forsikringer 
 
Selvrisiko: Ingen 
 

Revision af forsikringspolitikken 
I forbindelse med udløb af gældende forsikringskontrakter revurderes forsikringspolitikken inden nyt forsik-
ringsudbud. 
 

Forsikringsudbud 
Næste forventet forsikringsudbud er medio/ultimo 2021 med forsikringsstart 1. januar 2022. Det forventes, at 
forsikringerne tegnes for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.  


