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Som bestyrelsesmedlem er man underlagt et personligt erstatningsansvar. Det 
betyder, at et erstatningskrav skal betales af egen lomme, medmindre man kan 
friholdes, f.eks. på grund af en bestyrelsesansvarsforsikring. Det er imidlertid ikke 
altid tilladt at blive friholdt som kommunalbestyrelsesmedlem.

TENDENSER 
Gennemdeseneste1015årerfokuspå
bestyrelsesansvarstegetmarkant.Derhar
gennemdesenereårudvikletsigen
tendenstilstadigflereogmere
omfattendeerstatningssagerom
bestyrelsesansvar.Selvomfokushidtil
primærtharværetrettetmodbestyrelses
medlemmeridetprivateerhvervsliv,
forudsestendensenogsåatkunne
udbredesigtilkommunalbestyrelses
medlemmerioffentligebestyrelseshverv.

Samtidigerudviklingen,atenrække
bestyrelsesposterieksternebestyrelser
udenfordetkommunaleregibesættes
afkommunalbestyrelsesmedlemmer
efterdirekteellerindirekteudpegning
frakommunalbestyrelsensside.

Deterderforblevetmereaktueltatse
påmulighederneforattegneen
bestyrelsesansvarsforsikringfor
kommunalbestyrelsesmedlemmerogfå
etklartbilledeaf,hvadforsikringen
dækker.

HVORFOR ER DER BEHOV FOR EN 
FORSIKRING? 
Etbestyrelsesmedlem,derharudvist
enageren–ellerenpassivitet–derhar
resulteretietøkonomisktabfor
selskabet,ejerneellertredjemand,kan
ifaldeetpersonligtogubegrænset
erstatningsansvar.Detbetyder,atet
bestyrelsesmedlemkandømmestilat
betaleeterstatningsbeløbmedsin
privateformue.

Dergældersammereglerfor
bestyrelsesmedlemmeridetprivate
erhvervslivsomforbestyrelses
medlemmerioffentligtejedeselskaber.
Behovetforatværneomdenprivate
formuegørdetderforrelevantattegne
enbestyrelsesansvarsforsikringogsåfor
bestyrelseshverv,derhardirekteeller
indirektetilknytningtiloffentligehverv.

BESTYRELSESANSVARS
FORSIKRINGEN
Enbestyrelsesansvarsforsikringyder
dækningfordeterstatningsansvar,som

deenkeltebestyrelsesmedlemmer
måtteblivemødtmedsomfølgeafet
personligtledelsesansvar.

Enbestyrelsesansvarsforsikringtegnes
sædvanligvisikkeafdeenkelte
bestyrelsesmedlemmer,menafden
juridiskeenhedsombestyrelsesposten
vedrører(aktieselskabet,fondenetc.).
Udoverbestyrelsenerdirektionen
typiskogsåomfattetafforsikringen.

Dererforsikringsdækningforsåvel
selveerstatningskravetsomde
sagsomkostninger,dererforbundet
medatforsvaresigmodkravet.

Enbestyrelsesansvarsforsikringer
normalvistegnetefterdetsåkaldte
”claimsmadeprincip”.Detbetyder,at
forsikringendækkerkrav,somrejses
moddeenkeltebestyrelsesmedlemmer,
mensforsikringenerikraft.Deter
sædvanligt,atsåveltidligeresom
nuværendebestyrelsesmedlemmerer
omfattetafforsikringsdækningen.Det
afgørendeerderfor,omforsikringener
ikraft,nårderrejsesetkravogikke,om
denvarikraftpådettidspunkt,hvor
fejlenblevbegået.

KAN EN KOMMUNE TEGNE 
BESTYRELSES ANSVARSFORSIKRING 
FOR KOMMUNALBESTYRELSES
MEDLEMMERNES HVERV I 
SELSKABER MV.?
Tiltiderrejserspørgsmåletsig,omen
kommunekantegneogbetaleen
bestyrelsesansvarsforsikring,der
dækkerdepersoner,somkommunen
vælger,udpegerellerindstillertil
bestyrelsesposteriaktieselskaber,
fondemv.Dettekanf.eks.være
aktuelt,hvisenbestyrelse,hvortil
kommunalbestyrelsenharudpeget
etellerfleremedlemmer,har
tegnetenbestyrelsesansvars
forsikring.

Kommunestyrelsesloven
indeholderi§16,stk.1,en
udtømmendevederlagsregel,der
regulererkommunensadgangtil
atvederlæggekommunal
bestyrelsesmedlemmerfor
deresvirkeikommunaltregi.

Kommunensbetalingafet
godesomf.eks.enbestyrelses

ansvarsforsikringansessomet
vederlag,ogderforskalforsikringen
kunnerummesafkommunestyrelses
lovensvederlagsregler.

Indenrigsministeriethari1999udtalt
sigomadgangentilattegne
bestyrelsesansvarsforsikringer.Denne
udtalelseharlagtgrundstenenetilden
praksis,somfølges.Dervilderforividt
omfangblivehenvisthertil.

Indenrigsministerietharfastslået,atdet
liggerindenforrammerneafvederlags
bestemmelsenikommunestyrelses
lovens§16,stk.11,atkommunenafholder
udgiftentilforsikringspræmienpåen
bestyrelsesansvarsforsikring.

Forsåvidtangårposter,derikkeer
omfattetafkommunestyrelseslovens
§16,stk.11,udtalteIndenrigsministeriet,
atkommunenmåafholdeomkostningen
tilattegneenansvarsforsikringfordet
erstatningsansvar,etkommunal
bestyrelsesmedlemmåtteifaldeforsit
virkeieneksternbestyrelseefter
udpegningihenholdtilkommune
styrelseslovens§68a.Indenrigs
ministerietpointerede,atadgangentil
attegneenbestyrelsesansvars
forsikringerbetingetaf,atdenydelse,
kommunalbestyrelsesmedlemmet
opnår,vedatkommunenbetaler
præmienforenbestyrelsesansvars
forsikring,eraf“beskedent omfang”.
Meddetnuværendeprisniveaufor
bestyrelsesansvarsforsikringervurderes
dettebeskedenhedskravsomaltover
vejendehovedregelatværeopfyldt.

Bevæggrundenforkonklusionenvar,at
kommunenharenlovligkommunal
interesseiatkunneudpegeegnede
personertilbestyrelseshverv.Disse
egnedepersonermåikkeafskrækkes
fraatpåtagesighvervetsomfølgeaf
manglendemulighedforatopnå
forsikringsdækningfordetpersonlige
erstatningsansvar.

KONKRETE INDSKRÆNKNINGER I 
FORSIKRINGSDÆKNINGEN
TrodsIndenrigsministerietspraksis,jf.
ovenfor,harkommunalbestyrelses
medlemmerikkemulighedforatblive
omfattetafenbestyrelsesansvars
forsikring,derdækkerligesåbredt,
sombestyrelsesmedlemmeridet
privateerhvervsliv.

Indenrigsministeriethariføromtalte
udtalelsekonkluderet,atderikkelovligt
kantegnesenbestyrelsesansvars
forsikring,derdækkerdeterstatnings
ansvar,sometkommunalbestyrelses
medlemkanifaldeover for kommunen
somfølgeafsitvirkeikommunal
bestyrelsen,økonomiudvalget/de
ståendeudvalgog§60fællesskaber.

Indenrigsministerietlagdevægtpå
kommunestyrelseslovens§50c,hvoraf
detfremgår,atStatsforvaltningenkan
anlæggeerstatningssagmodet
kommunalbestyrelsesmedlem,somer
ansvarligtfor,atkommunenerpåførtet
tab.Enbestyrelsesansvarsforsikring
kansåledesf.eks.ikkedækkeetkravfra
kommunenrejstmodbestyrelseniet
§60fællesskab,elleret§60fælles
skabskravmodsinegenbestyrelse.

Irelationtilbestyrelsesansvars
forsikringerforhvervidetprivate
erhvervslivvilledetsvaretil,atderikke
kunneopnåsforsikringsdækningforde
krav,somenvirksomhedmåtte
fremsætteoverfortidligereeller
nuværendebestyrelsesmedlemmer.
Sådanneindskrænkningergælder
sædvanligvisikke.

Indenrigsministerietsvurderingskyldes
formentlighensynettil,atdenne
bestemmelsekanfåvirkningeftersin
ordlydoghaveenskærpendeeffekti
forholdtildenindsats,somdetenkelte
bestyrelsesmedlemleverer.

Derimodvilenbestyrelsesansvars
forsikringf.eks.kunneomfatte
kreditorerskravmodbestyrelses
medlemmerogetaktieselskabskrav
modbestyrelsen.

GENERELLE INDSKRÆNKNINGER I 
FORSIKRINGSDÆKNINGEN
Deterikkemuligtattegneen
bestyrelsesansvarsforsikringfordet

bødeansvar,etkommunalbestyrelses
medlemmerkanpådragesig,jf.
kommunestyrelseslovens§61,stk.1.
Detteerikkeudtrykfor,atdergælder
ensærligindskrænkningimuligheden
foratforsikringsafdækkeerstatnings
ansvaretforoffentligtudpegede
bestyrelsesmedlemmer.Deter
imidlertidudtrykforengenerelregel
om,atdetikkeerlovligtatblivefriholdt
forenbøde,manerpålagt.

Forbuddetmodatblivefriholdtfor
bødenerunderforudsætningaf,at
manikkeblotermedhæftendefor
bøden,menerobjektforbøden.Dette
ernetoptilfældetfordetenkelte
kommunalbestyrelsesmedlem,jf.
kommunestyrelseslovens§61,stk.1.
Forbuddetmodforsikringfølgerogså
afforsikringsaftalelovens§35,hvoraf
detfremgår,ateninteresseskalvære
lovligforatværeforsikringsbar.En
retsstridighandling,derharudløsten
bøden,udgørikkeenlovliginteresse.

OPSUMMERING
Kommunalbestyrelsesmedlemmerhar
mulighedforatbliveomfattetafen
bestyrelsesansvarsforsikring,som
dækkererstatningskravfremsataf
tredjemand,ogsomivissetilfælde–
afhængigtafhvilkenenhedbestyrelses
hvervetudføresi–kandække
selskabetsogkommunenskravmod
bestyrelsen.Forsåvidtangår
§60fællesskaber,ermulighedenforat
forsikrebestyrelsenderimod
begrænsettilformentligaleneat
omfattekravrejstaftredjemandn
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