Tema

Lovgrundlag

Regler

Praksis

Myndighed

Forsikring

Lov om forsikring mod

Frivillige er kun dækket af egen ansvars-

Socialministeriet arbejder på en

Arbejdsskadestyrelsen

arbejdsskade § 2 og §

og ulykkesforsikring. I tilfælde hvor

lovændring, som gør det valgfrit for

48

frivillige er underlagt instruktion fra

kommuner om de vil tegne

kommunal side, er de frivillige dækket af

forsikring for frivillige på

arbejdsskadeforsikring.

kommunens institutioner.

Oplysnings-

Straffeloven § 264d

Frivillige er underlagt tavshedspligt

Frivillige og ansatte må ikke

Social- og

og

Servicelogen § 154

omkring personfølsomme oplysninger og

udveksle oplysninger om borgerne,

Indenrigsministeriet

oplysningspligt om misrøgt at børn under

og det kræver borgerens samtykke,

Justitsministeriet

18 år på samme vis som andre borgere.

hvis dette skal finde sted. Der kan i

Frivillige underlægges ikke samme pligt

stedet gives generelle oplysninger

som ansatte, selvom den frivillige

om målgruppen.

tavshedspligt

underskriver en aftale om tavshedspligt.
Dagpenge og

Lov om

For dagpenge- og efterlønsmodtagere

Frivillige skal altid kontakte A-

efterløn

arbejdsløshedsforsikring

gælder helt særlige regler for, hvilket

kassen for at få en præcis

slags frivilligt arbejde man må udføre.

vurdering. Reglerne gælder ikke

Hvis den frivillige ikke følger reglerne,

for frivillige, som er organiseret

risikerer den frivillige at få nedsat sin

direkte i en kommunal institution.

A-kasse

dagpenge- eller efterlønssats.
Kontanthjælp

Lov om kontanthjælp

Som kontanthjælpsmodtager er der i

Rådighedspligten går forud for det

Social- og

princippet ingen begrænsninger for, hvor

frivillige arbejde. Det betyder, at

Indenrigsministeriet

meget frivilligt arbejde, der må udføres.

den frivillige stadigt skal være

Den frivillige indsats må bare ikke

aktivt jobsøgende og kunne starte i

påvirke rådighedspligten.

et lønnet arbejde med dags varsel.

Økonomisk

Ligningsloven § 7M

kompensation

Hvis kommunen udbetaler godtgørelse

Kommunen må gerne give den

for fx kørsel, kontorhold mm. til den

frivillige en årlig gave i form af

frivillige, skal den frivillige betale fuld

naturalier i anledning af jul eller

skat af godtgørelsen. Godtgørelser

nytår. Gaven skal kun beskattes,

udbetales efter faste satser. Det er kun

hvis markedsværdien overstiger

foreninger, der kan udbetale skattefri

700 kr. Kontanter og gavekort

godtgørelser.

beskattes fuldt ud.

Børne- og

Lov om indhentelse af

Der skal indhentes børneattest på alle

Børneattesterne indhentes via

straffeattester

børneattest

frivillige, som har kontakt med børn

Politiets hjemmeside.

SKAT

Politiet

under 15 år.
Arbejdsmiljø

Hygiejne

Arbejdsmiljøloven

Lov om fødevarer

Frivillige er omfattet af arbejdspladsens

I arbejdsmiljøsammenhænge har

APV (arbejdspladsvurdering) og AMO

lederen af en arbejdsplads ansvar

(arbejdsmiljøorganisation). Frivillige skal

for både de ansatte og de frivilliges

indtænkes, når der gennemføres APV.

arbejdsmiljø.

Hvis frivillige arbejder i kommunale

Frivillige skal modtage instruktion i

køkkener, gælder samme regler

fødevarehygiejne, hvis de

vedrørende hygiejniske forholdsregler og

håndterer fødevarer. Alt efter typen

uddannelse som for ansatte.

af madlavning skal det vurderes,
hvorvidt frivillige skal uddannes i
hygiejnereglerne.

Arbejdstilsynet

Fødevarestyrelsen

