Ældrerådet i Lejre Kommune

19. august 2018
J.nr.18/1956

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune
Att.: Overassistent Janie Bitsch
Sekretariat & Jura
Ældrerådet har modtaget kommunens e-mail af 16.4.2018 bilagt høringsbrev af samme dato angående høring
vedr. årsrapport om frivillighed 2017: ”Liv og glæde på Plejecentrene”.
Rapporten giver en nærmere beskrivelse af aktiviteter i samarbejde med frivillige på plejecentrene i 2017.
Ifølge årsrapporten har der igen i 2017 været rigtig mange gode og spændende aktiviteter på eller i forbindelse
med kommunens pleje- og ældrecentre, aktiviteter som ikke kunne være gennemført uden den store hjælp, der
året rundt ydes af de frivillige - faktisk mener vi, at endnu flere frivillige/grupper i rapporten burde have fået
kredit for deres måske ikke altid lige synlige indsats.

Men selvom der kan ”puttes” mange aktiviteter ind på plejecentrene, som frivillige kan udføre, og som man ikke
kan forvente, de ansatte ville kunne nå, så er frivillighed noget, som kun skal supplere personalets faglige kerneydelser, som fx. pleje af og omsorg af vores svage borgere. Kommunale kerneydelser må aldrig overlades til frivillige.

Ældrerådet ved, at det naturligvis ikke er ganske problemfrit at lukke frivillige ind på plejecentrene, og når der
opstår nye opgaver, frivillige kan lave, så bør det tænkes omhyggeligt igennem før opgaven ”gives” til de frivillige, fx. skal opgavefordelingen og forsikringsforhold altid være helt afklaret.
Ældrerådet er klar over, at de frivillige cykelpiloter, der cykler ture med de ældre i sofacykler eller rickshaws, er
forsikret gennem Lejre Kommunes medlemskab af ”Cykling Uden Alder”.
Men ved øvrige frivillige også, om de er forsikrede via kommunen, og i givet fald i hvilket omfang, eller skal de
være selvforsikrede?
Det er ligeledes vigtigt, at de frivillige ved, hvor de skal henvende sig, hvis de kommer ud for en skade eller et
uheld, der skal anmeldes gennem de kommunale forsikringer.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Ældrerådet anbefaler på den baggrund, at kommunen tegner forsikringer for de frivillige for i fremtiden at undgå problemer og misforståelser i denne sammenhæng.
Se venligst her i LBK nr. 102 af 29/01/2018 (Serviceloven) offentliggjort 13-02-2018.
Kapitel 5,
§ 18.
Stk. 2.
Stk. 3.

Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

§ 18 a.

Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til
løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen.
De tegnede forsikringer skal tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen henholdsvis regionen for borgere, der udfører frivilligt arbejde.

Stk. 2.

En kommunalbestyrelse eller et Regionsråd, som vælger at tegne forsikring efter stk. 1, skal fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser, der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer.

Med venlig hilsen

Kirsten Kornval
Formand for Ældrerådet
Lejre Kommune

2

