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Punkt 25 

Meddelelser 

Sagsfremstilling 

1. Status på Kongevejen 79 - muligheden for international skole 

I budget 2019 fremgår en hensigtserklæring om, at Kongevejen 79 søges solgt til international 

skole.  

  

Forvaltningen orienterer mundtligt på mødet om fremdriften heri.  

  

2. Årsrapport for kommunens forsikringer 

Årsrapporten redegør for kommunens forsikringsmæssige situation på baggrund af det 

forudgående år. I årsrapporten er medtaget statistik på kommunens skadesudvikling.  Særligt 

bemærkes for år 2018 at der på bygnings- og løsøreområdet har været en positiv udvikling 

siden år 2016. På autoområdet har der desværre været en kraftig stigning i udgifterne i år 

2018 i forhold til året før.   

  

I overensstemmelse med kommunens forsikringskoncept har kommunen tegnet forsikring på 

følgende områder og med følgende præmier (år 2018-niveau): 

Bygning, løsøre og entreprise 2.356.205 kr. 

Auto 1.030.704 kr.  

Arbejdsskade (katastrofedækning) 166.219 kr.  

Ansvar 274.953 kr. 

Ledelsesansvar 22.140 kr. 

Kriminalitet 32.756 kr. 

Rejse 2.543 kr. 

Ifølge rapporten er kommunens forsikringspræmier på nuværende tidspunkt yderst lave, og 

kommunens forsikringsmægler bemærker, at der ikke kan forventes lavere præmier 

fremadrettet, snarere det modsatte. Som følge af kommunens lave præmier skal der således 

ikke mange skader til at sætte skadesprocenten under pres.  

  

Såfremt kommunen kan fremvise en god skadeshistorik og samtidig kan dokumentere, at der 

arbejdes med risikostyring og forebyggelse generelt, vil dette skabe det bedste udgangspunkt 

for at bevare og igen opnå favorable priser. Rapporten anbefaler derfor, at kommunen for at 

bevare de lave forsikringspræmier har et klart fokus på risikostyring og skadeforebyggende 

arbejde, således at kommunen kan præsentere en god skadehistorik både i forhold til 

kommunens nuværende forsikringsselskaber men også i forhold til eventuelle fremtidige. 

Særligt anbefaler kommunens forsikringsmægler, at der er fokus på de områder, hvor 

kommunen er disponeret for storskader, f.eks. brand, storm og skybrud.   

Beslutning 

Økonomiudvalget, den 28. marts 2019 

Taget til efterretning. 

  

Henrik Bang var fraværende. 

Bilag 

• Årsrapport 2018 inkl. skaderapporter 
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