
 

RBU forsikringer med relevans for frivillige 
Hvornår og hvordan er de frivillige forsikret af RBU? Og hvornår skal de frivillige selv sørge for, at deres egne 

personlige forsikring dækker den frivillige indsats? 

Hvis en frivillig kommer til skade: 
 RBU har ikke en kollektiv ulykkesforsikring, som vil give dem erstatning, i tilfælde af at de kommer til 

skade i forbindelse med det frivillige arbejde for RBU 

o Det er meget dyrt med en kollektiv ulykkesforsikring, som vil dække ca. 1200 aktive frivillige i 

vores projekter, og de fleste har selv en ulykkesforsikring 

 Det er IKKE lovpligtigt at have en kollektiv ulykkesforsikring 

 De frivilliges egne ulykkesforsikringer dækker i disse tilfælde 

Hvis en frivillig gør skade på andre eller andres ting: 
 RBU har en Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Denne forsikring dækker følgende: 

o Hvis en frivillig ’uagtsomt’1 kommer til at gøre skade på barnet eller på ejendele i barnets hjem, 

dækker RBUs erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

o Eksempel (1): RBUs forsikring dækker: 

 Hvis en frivillig uagtsomt og uden forsæt kommer til at ødelægge en lampe eller lignende 

i barnets hjem (eller hos andre), dækker RBUs forsikring den ødelagte lampe 

o Eksempel (1): RBUs forsikring dækker IKKE: 

 Hvis en frivillig bevidst ødelægger genstande i barnets eller andres hjem 

o Eksempel (2): RBUs forsikring dækker: 

 Hvis en frivillig har et barn med på en legeplads, og den frivillige skubber en gynge, som 

barnet sidder på, og barnet falder ned af gyngen og slår sig alvorligt  

o Eksempel (2): RBUs forsikring dækker IKKE: 

 Hvis den frivillige har handlet direkte uansvarligt og skubbet barnet ned ad en 

rutsjebane, som tydeligvis vil gøre skade på barnet at rutsje ned ad. 

 Hvis den frivillige i beruset tilstand kører barnet til en aktivitet i sin bil, og den frivillige 

kører galt (= uansvarlig adfærd) 

                                                           
1 ”Uagtsomt” skal forstås som følger: Når en gerning – i modsætning til forsæt – er begået i uagtsomhed, betyder det, 
at gerningsmanden ikke har haft direkte til hensigt at foretage handlingen eller ikke har haft direkte forsæt til udfaldet 
af sin gerning. Dette er måske alligevel sket, fordi gerningsmanden har foretaget handlingen ubevidst, eller han/hun 
ikke har været tilstrækkelig opmærksom eller påpasselig i en given situation. 



 
 Det er IKKE lovpligtigt for organisationer som RBU at have en erhvervs- og produktansvarsforsikring, men 

RBU har vurderet, at det er hensigtsmæssigt. 

NB! I sådanne sjældne tilfælde, hvor en frivillig har sat et barn på en gynge, som tydeligvis er defekt eller 

farlig at gynge på, og den frivillige indser faren ved at gynge på den, men uansvarligt tror, at barnet ikke vil 

komme til skade, men alligevel kommer til skade, dækker RBUs forsikring – det kaldes ”bevidst uagtsomhed”. 

MEN i sådanne tilfælde vil RBUs forsikringsfirma med al sandsynlighed forsøge at indkræve skadebeløbet fra 

den frivillige. 

Helt overordnet set er den frivillige ”producent” af et produkt (= samvær og aktiviteter) for Red Barnet 

Ungdom, mens børnene er modtagere af produktet (= samværet eller aktiviteten). Børnene er med andre 

ord modtagere af vores ydelser, som den frivillige leverer for RBU, hvilket er samvær og aktiviteter. Derfor 

kaldes forsikringen en ”erhvervs- og produktansvarsforsikring”. 

Hvis et barn kommer til skade: 
 Dette forhold er beskrevet i det forgående afsnit. Børnene er forsikret under RBUs erhvervs- og 

produktansvarsforsikring, såfremt barnet kommer til skade under ansvarligt samvær og ansvarlige 

aktiviteter med den frivillige. 

Hvis et barn gør skade på andre eller andres ting: 
 RBUs erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker IKKE barnets handlinger, hvis det gør skade på 

andre eller andres ting. Barnet er modtager af vores ydelser og ikke leverandør af vores ydelser (det er 

den frivillige), derfor dækker forsikringen kun, hvis barnet kommer til skade i forbindelse med 

modtagelse af vores ydelser. 

 I de tilfælde, hvor et barn gør skade på andre eller andres ting, kan barnets/familiens egen forsikring 

dække barnets gerning. 

 Eksempel (1): 

o Hvis barnet ’uagtsomt’ skulle komme til at ødelægge den frivilliges fiskestang eller eksempelvis 

en lampe i den frivilliges hjem, kan den frivillige forhøre sig om familien har en forsikring, der 

kan dække det ødelagte. 

NB! Familierne i RBUs projekter er typisk ressourcesvage familier, derfor er det ikke urimeligt at antage, at 

flere familier ikke har en ulykkes- og ansvarsforsikring, der dækker familien. RBUs frivillige skal derfor være 

sig bevidste, at de på eget ansvar låner barnet for eksempel en fiskestang eller inviterer barnet ind i deres 

hjem. 


