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Høringssvar til udkast til vejledning om det frivillige område efter serviceloven

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til vejledning om det frivillige
område efter serviceloven, herunder § 18a om kommunernes og regionernes mulighed for at tegne
ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale eller regionale opgaveløsning. Det er helt overordnet positivt, at kommunerne har fået lovhjemmel til at forsikre frivillige, der yder et frivilligt engagement for kommunen.
Det er Røde Kors’ holdning, at det bør været obligatorisk for kommunerne at sikre, at alle personer,
der er organiseret af kommunen til at yde en frivillig indsats af enhver art, er forsikret. Dette gjorde
vi også opmærksom på i oktober 2016 i forbindelse med høringen af det oprindelige forslag til lov om
ændring af lov om social service.
Fordi der er lagt op til, at både ulykkes- og ansvarsforsikring for en frivillig indsats skal være en lokalpolitisk prioritering, som kommunerne selv kan træffe afgørelse omkring, ser Røde Kors fortsat en
række udfordringer, som udkastet til vejledning ikke retter op på. Det er kritisabelt i sig selv, at man
som frivillig ikke kan vide sig sikker på, om man er omfattet af en forsikring eller ej, når man engagerer sig, idet det er en konkret vurdering, om man udfører en frivillig indsats eller frivilligt arbejde.
Denne usikkerhed ser vi kun imødegået, hvis kommunen som udgangspunkt skal etablere ulykke- og
ansvarsforsikring for frivillige, som udfører sociale og humanitære indsatser.
Det vigtigste for Røde Kors er, at den enkelte frivillige sikres gennemskuelighed og forudsigelig og
samtidig beskyttes på bedste vis. Uklarheden omkring, hvorvidt der er tale om en frivillig indsats eller
frivilligt arbejde, kan skabe utryghed ved at være frivillig, fordi den enkelte som udgangspunkt ikke
ved om vedkommende er omfattet af en ulykkes- og ansvarsforsikring eller ej. Uhensigtsmæssigheden ligger i, at der kan være fortolkningstvivl om arbejdet eller indsatsen i konkrete situationer ligger
indenfor eller udenfor det lovpligtige område for Arbejdsskadesikringsloven. Denne gråzone retter
vejledningen ikke op på, da vejledningens opfordring til at fastsætte lokale retningslinjer for hvilke
frivillige indsatser, der skal forsikres, ikke tilskynder kommunen til at oplyse den enkelte frivillige om
vedkommendes forsikringsforhold, og derfor ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at beskytte den enkelte frivillige.
Grundlæggende bør hensynet til den frivillige have en fremtrædende rolle, og derfor bør der i vejledningen til loven lægges vægt på, at kommunen som den pågældende frivillige indsats udføres i oplyser på hvilke vilkår, og i hvilket omfang den enkelte frivillige kan eller skal forsikres. Røde Kors ser
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derfor gerne, at der i vejledningens kapitel 8, stk. 40 om lokale retningslinjer for forsikringsdækningen tilføjes et afsnit om, at kommunen skal oplyse den enkelte frivillige om, hvilke forsikringsforhold
og forsikringsmuligheder vedkommende kan eller skal tegne i forbindelse med et frivilligt engagement
for kommunen.
Den frivillige indsats spiller en stor rolle for socialt udsatte og ældre i Danmark, og regeringen ønsker,
at frivillige i større omfang skal indgå i den offentlige sektors velfærdsopgaveløsning på det sociale
område i fremtiden. Derfor er det også vigtigt, at den enkelte frivillig sikres trygge rammer om sin
indsats og er tilstrækkelig oplyst om gældende regler i den enkelte kommune.

Venlig hilsen

Anders Ladekarl
Generalsekretær
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