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Skolens ledelses- og 

bestyrelsesansvarsforsikring 

Ansvaret 

Man kan ikke som bestyrelsesmedlem påføre sig selv et personligt ansvar ved 

blot at sidde i bestyrelsen. Det kan aldrig blive tilfældet efter dansk ret. Hvis man 

som bestyrelsesmedlem skal ifalde ansvar, skal man have gjort mere end det – 

man skal have udvist en uforsvarlig adfærd. 

Der findes ingen særlig lovgivning, som omhandler erstatningsansvar for 

skolebestyrelse / skoleledelse. Dansk rets almindelige erstatningsregler gør sig 

derfor gældende. Bestyrelsesmedlemmer er som udgangspunkt individuelt 

ansvarlige – hvert ledelsesmedlem bedømmes for sig, ligesom ledelsesansvaret 

er personligt og ubegrænset. 

Hvis flere ledelsesmedlemmer ifalder erstatningsansvar, vil de ofte hæfte 

solidarisk. Indholdet af solidarisk hæftelse er, at det fulde beløb kan afkræves af 

det medlem, der kan betale, men herefter kan den, der har udredt erstatningen, 

kræve den endelige (ligelige) fordeling afgjort ved regreskrav mod de øvrige 

medlemmer. 

Der ses ikke som sådan mildere på skolebestyrelser. Som udgangspunkt er det 

uden betydning, at bestyrelseshvervet er på frivillig basis eller ulønnet. Ansvar 

følger lige så meget af det, man ikke gør, som af det, man gør. Fravær og 

manglende indsigt er ikke ansvarsfritagende. 

Ledelsesmedlemmer, som varetager deres hverv samvittighedsfuldt og gør brug 

af almindelig sund fornuft, når der skal træffes beslutninger, bør ikke behøve at 

frygte et ledelsesansvar. 
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Forsikringen 

Dækningen under en ledelsesansvarsforsikring læner sig som udgangspunkt op 

ad de almindelige erstatningsretlige regler. Bliver du mødt med en påstand om 

ledelsesansvar, eller bliver du dømt, så dækker forsikringen sagsomkostninger 

samt eventuel erstatning eller forlig. 

Kredsen af sikrede er i princippet bred og dækker alle, som kan ifalde et 

ledelsesansvar 

▪ Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende … medlemmer af bestyrelse, 

tilsynsråd direktion eller lignende ledelsesorgan 

▪ Dækket er tillige sikredes ægtefælle/registrerede partner, hvis sagsøgt 

sammen med sikrede 

Dækning 

▪ Forsikringen dækker forsikringstager og eventuelle datterselskaber (vær 

opmærksom på behov for eventuelle medforsikrede – fx støtteforening)  

▪ Sagsomkostninger dækkes med 25 procent i tillæg til den almindelige 

forsikringssum 

▪ Dækker krav rejst i forsikringsperioden, uanset hvornår den 

ansvarspådragende handling eller undtagelse har fundet sted 

▪ Forsætlig ageren er undtaget fra dækning 

▪ Der gælder ingen selvrisiko 

Eksempler 

Eksemplerne generelt for så vidt angår ledelsesansvar er mange, men på 

skoleområdet heldigvis få. 

De sager WTW har konkret erfaring med har drejet sig om: 

Drift efter håbløshedstidspunkt – skole under konkurs hvorefter kurator rejser 

krav imod tidligere ledelse for at have drevet skolen videre på et tidspunkt hvor 

det ikke længere var økonomisk forsvarligt.  

Aktiviteter påbegyndt ud over ’normal’ drift – krav mod tidligere ledelse for 

påbegyndte aktiviteter som fejlede. Påstand om at have påført skolen 

unødvendige omkostninger mv. 

Krav mod bestyrelse vedrørende opbygningen af kontrolsystemer og 

retningslinjer, fordelingen af opgaver og udførelsen af tilsyn – skole påføres 

tab pga. kriminel handling af ansat. Er ledelsen ansvarlig pga. manglende 

kontroller og tilsyn? 

 


