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Årsrapport 2015 - Forsikringsområdet
Indledning
Hvidovre Kommunes forsikringspolitik fastlægger, at forsikringskontoret
udarbejder en årsrapport om aktiviteter og økonomi på
forsikringsområdet. Årsrapporten behandles i Økonomiudvalget og i
Kommunalbestyrelsen.
Kommunens forsikringspolitik, følger i korthed fire hovedlinjer:





Forsikring tegnes mod katastrofer og specielle risici.
Løbende driftsskader finansieres af Hvidovre Kommune.
Kommunen er selvforsikret på en række områder.
Der gennemføres massiv skadesforebyggelse.

Nærværende rapport er udarbejdet af forsikringskontoret, juridisk team,
Borgmesterkontoret.

Budget 2015
Det samlede forsikringsbudget er gennem en årrække blevet justeret
ind som følge af de besparelser, der løbende er opnået på
forsikringsområdet. Dette er sket i perioden efter overgangen til
selvforsikring på en række udvalgte områder.
Forsikringsområdets samlede forbrug for 2015 lød på 7,5 mio. kr.
omfattende følgende udgiftsposter:






Køb af forsikring 3,2 mio. kr.
Skader (selvrisiko samt selvforsikrede områder) 2,7 mio. kr.
Forebyggende tiltag – Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering
0,7 mio. kr.
Intern bonusordning kr. 0,4 mio. kr.
Administration – (forsikringsmægler Willis I/S) 0,9 mio. kr.

Det samlede forbrug er steget med 0,3 mio. kr. fra 2014 til 2015.
Oversigt over de samlede udgifter på forsikringsområdet for perioden
2013-2015

Mio. kr.

2013

2014

2015

Køb af forsikringer
Skader
Forebyggende tiltag
Administration
Bonus
I alt

4,9
6,3
1,6
0,4
0,6
13,8

3,0
2,7
0,8
0,7
0,5
7,7

3,3
2,7
0,7
0,9
0,4
8,0

Det bemærkes, at ovenstående er en oversigt over udgifterne på
forsikringsområdet. Derudover har der været en række
forsikringsdækkede skader, der ikke er medtaget rent udgiftsmæssigt i
ovenstående oversigt.
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Årets forløb
Fra året der gik, vil vi gerne fremhæve:






Brand i HBC hallens køkken (forsikringsdækket skade).
Hvidovre Strandvej – brand i oplagsbygning (forsikringsdækket
skade).
Stabile præmier
Udbud af forsikringsmæglerydelsen.
Forlængelse af forsikringsaftalerne.

Skader i 2015
Indledningsvis bemærkes, at skadesstatistikkerne er udarbejdet efter de
på nuværende tidspunkt tilgængelige data. Der kan derfor forekomme
justeringer eller ændringer i skadesoversigten for 2015.
Skadesudviklingen i 2015:
Storskader (de skader, hvor der er forsikringsdækning på bygning –
løsøre):


Der har været 2 storskader i 2015: Brand i HBC-hal og på
Materielgården brændte et oplagsskur ned.

Ting- og ansvarsskader:






Antallet af skader i 2015 var på 127 skader i alt.
Der er registreret 34 autoskader (kaskoskader samt
ansvarsskader).
Der er registreret 57 bygnings- og løsøreskader, herunder 10
hærværksskader.
Der er registreret 36 ansvarsskader, hvoraf 17 indtil videre er
blevet afvist.
Der er ikke registreret skader under kunstforsikringen.

Arbejdsskader i 2015
Hvidovre Kommunes arbejdsmiljøorganisation har anmeldt 221 skader
med anmeldelsesdato i 2015.
De hyppigste skader sker indenfor fysiske uheld.
Udgiften til arbejdsskader udgjorde omkring 0,9 mio. kr. Beløbet er
indeholdt i udgiftsposten ”skader” ovenfor i skemaet.
Udgifterne til arbejdsskader i 2015 er på niveau med udgifterne for
2014, der var på 1,0 mio. kr.
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Kommunens forsikringsmægler udfærdiger en aktuaropgørelse særligt
på arbejdsskadeområdet. Aktuarrapporten skal foreligge ikke senere end
31. januar hvert år.
På Børne- og Velfærdsområdet har man i 2015 særligt fokuseret på




Voldsforebyggelse.
Fokus på interne procedure vedrørende registrering af hændelse,
arbejdsskader og politianmeldelse.
Nedbringelse af sygefravær.

Forebyggelse
Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (FAR)
I 2015 blev der afholdt 10 møder og bevilget tilskud til eller finansiering
af 16 aktiviteter. Disse udgjorde en bred vifte af indsatser rettet mod
såvel arbejdsmiljøet som mod kommunens fysiske værdier.
Godkendte projekter kan ses i bilag om bevilligede midler fra FAR.
Udgiften til forebyggelsesprojekter godkendt/iværksat af FAR udgjorde
ca. 574.000 kr. i 2015.
Det bemærkes, at det sidste år blev vedtaget, at man fra 2015 og
fremefter afsætter et fast beløb til forebyggelsesprojekter på 1 mio. kr.
årligt.
Den interne bonusordning
Kommunens interne bonussystem er blevet revideret i 2014 efter
drøftelse i FAR. Ændringerne i bonusordningen er godkendt af
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bonusordningen har nu et
samlet budget på 0,4 mio. kr.

Samarbejde med forsikringsmægler - udbud
Samarbejdet med Willis I/S er fortsat i 2014 og frem til juli 2016 efter
tidligere gældende aftaler. Fra juli 2016 er der indgået ny rammeaftale
med Willis, idet det bemærkes, at kommunen har haft
forsikringsmæglerydelsen i udbud i 2016.
Willis vandt udbuddet med det mest økonomisk fordelagtige tilbud til
kommunen. Forsikringskontoret har tidligere på året fået godkendt
udfaldet af udbuddet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen og
har herefter indgået endelig aftale med Willis om forsikringsmæglerydelsen.
Det bemærkes, at tilkøb af forsikringsmæglerydelserne er optimeret
derved, at forsikringskontoret selv behandler en række ansvarsskader
og sager under intern dækning fremadrettet, hvor man tidligere har
brugt mægler. Herved vil kommunen opnå en besparelse på
mæglersalær. Kommunen har derudover opnået en besparelse på det
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faste mæglersalær på ca. 590.000 kr. pr. år, derved at ydelsen har
været i udbud og er skåret til. Denne besparelse er fuldt ud gældende
for 2017.
Willis er for 2015 kommet med følgende statuserklæring:
”På baggrund af det udførte arbejde i 2015, og de foretagne analyser og
de ikraftværende forsikringer, er det Willis vurdering, at Hvidovre
Kommune er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede
forsikringspolitik”.
Willis har udarbejdet en statusrapport for 2015, der vedlægges som
bilag. På side 14 i statusrapporten, er der en skadesstatistik med
udgiftsposter på de forsikrede skader.
For 2015 udgør de to stor-skader en stor andel heraf.
Willis har også i statusrapporten kommenteret på det
risikoforebyggende arbejde i forhold til en række områder, som
Hvidovre Kommune kan gå ind og arbejde med – se statusrapportens
side 6-10.
Det er forsikringsteamets intention i løbet af 2017 at afdække, hvilke
projekter det giver bedst mening for kommunen at målrette
risikoforebyggelsen på frem mod et nyt forsikringsudbud i 2018.

Skadesvejledning
Kommunen har i samarbejde med Willis udarbejdet en skadesvejledning
til brug for hele organisationen.
Heri er anført kommunens forsikringsprogram samt sagsbehandlingstrin
inden for de respektive skadestyper.
Skadesvejledningen er ment som et redskab i hverdagen, der kan
bruges af alle medarbejdere, som beskæftiger sig med
forsikringsspørgsmål. Det bemærkes, at der er enkelte ændringer heri,
der udspringer af det nye aftalegrundlag med Willis. Den reviderede
skadesvejledning ligger på Insites og kan hentes af alle.

Revidering af kommunens forsikringspolitik
Der er ikke sket ændringer i forsikringspolitikken, der skal op til politisk
godkendelse.
Forsikringspolitikken med ændringer fra sidste år er vedlagt som bilag,
idet det bemærkes, at der er lavet følgende ændringer i
forsikringspolitikken:



I afsnittet ”Forvaltningsområdernes forpligtigelser” er der lavet
en rettelse i forhold til, hvem der skal anmeldes skader til, på
”ansvar” – hvor man tidligere skulle anmelde til Willis, sker dette
nu til forsikringskontoret.
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I afsnit 9 ”Kommunens interne bonusordning” er sidste linje ”Den
fornyede interne bonusordning vedlægges forsikringspolitikken
som bilag 1” erstattet med ”Den fornyede interne bonusordning
blev endelig vedtaget og godkendt af Kommunalbestyrelsen den
27. oktober 2015”.



I afsnittet ”Revision af forsikringspolitikken” er følgende tilføjet:
”Ajourført af forsikringskontoret september 2016 i forbindelse
med afgivelse af årsrapport 2015”.

Forlængelse af forsikringsaftaler
Kommunens forsikringsmægler har anbefalet Hvidovre Kommune, at
forlænge de eksisterende forsikringsaftaler i 2 år til udløb 31. december
2018.
Kommunen har modtaget bekræftelse fra forsikringsselskaberne herpå,
dog vil forsikringsselskaberne – alt efter de konkrete forhold i
kommunen – muligvis kunne opsige aftalerne til udløb 31. december
2017.
Det betyder, at kommunen sandsynligvis først skal i nyt udbud med
forsikringsaftalerne i løbet af 2018.
Forsikringskontoret
September 2016

