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Bilag 11 – Kommunens forsikringspolitik 

 

Sammenhæng til økonomiregulativet 

I henhold til kommunens Økonomiregulativ afsnit 8.4 ”Kommunens forsikringspolitik”. er 
der udarbejdet dette bilag, der indeholder en kort beskrivelse af kommunens vedtagne forsik-
ringspolitik. 

 

Indledende bemærkninger 

Furesø Kommunes Byråd har den 19. juni 2006 vedtaget forsikringspolitikken som 
efterfølgende har dannet grundlag for EU-udbud og valg af forsikringsselskab med 
videre. 
 

Formål 
Formålet med udarbejdelse af en forsikringspolitik er at sikre at kommunen er forsik-
ret mod større skader, der væsentlig ville kunne påvirke kommunens økonomi, me-
dens mindre skader, betragtes som almindelige driftsomkostninger og betales af 
kommunen. De penge, der derved er frigjort anvendes i stedet til skadesforebyggelse 
og hensættelse til mindre skader. 
 

Generelt 
Furesø Kommune har generelt valgt at være selvforsikret på områder med mindre 
skadesforløb og være forsikret på områder som kan påføre kommunen store udgifter. 

Bygning/løsøre 

• Brand- og stormskade samt evt. vandskade (forsikret med selv-
risiko 100.000 kr.) 

• Entrepriseforsikring, forsikret med selvrisiko på 25.000 kr. 

• Tyveri selvforsikring 
Motorforsikring 

• Ansvar og brand forsikret med selvrisiko på 20.000 kr. 

• Kasko, selvforsikret 
Erhvervsansvar 

• Generelt selvforsikret 
Arbejdsulykke 

• Selvforsikret med katastrofedækning         
 
Kommunen har blandt andet på grund af forsikringssummernes størrelse valgt at hele 
forsikringsområdet udbydes som EU-udbud. 
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Praktisk anvendelse 
Forsikringsområdet administreres af finansgruppen i kommunens økonomiafdeling. 
Finansgruppen administrerer området i samarbejde med forsikringsmæglerfirma, der 
varetager kommunens interesser overfor forsikringsselskaberne. 
Der er endvidere udarbejdet en forsikringsvejledning (kan findes på kommunens in-
tranet), der konkret beskriver hvorledes de enkelte skader håndteres, herunder hvor-
dan de anmeldes, hvem der er ansvarlig for de enkelte områder. denne vejledning skal 
altid følges. 
 
 

Skadesanmeldelse mv. 
Kommunens skader anmeldes elektronisk til forsikringsmæglerfirmaet, som efterføl-
gende er ansvarlige for at skader videresendes til relevant forsikringsselskab. 
Det er vigtigt at samtlige skader anmeldes, uanset om skaden er dækningsberettiget 
eller ikke.  
Kommunen udarbejder i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet et forsikringsregi-
ster, der dokumenterer alle kommunens bygninger, løsøreadresser motorkøretøjer mv. 
Det er vigtigt at dette register altid er opdateret, da registret også er grundlaget for 
beregning af forsikringspræmie 
 

Ajourføring af regnskabspraksis 

I henhold til Økonomiregulativets bestemmelser er det regnskabschefen, der har kompeten-
cen til at indarbejde ændringer af ovenstående praksis, uden at det skal forelægges Byrådet til 
godkendelse. Større og mere vidtgående ændringer skal dog forelægges Byrådet. 
Bilaget er senest ajourført den 28. november 2007. 
 


