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Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service
(forsikring af frivillige mv.)
Ministeriet har den 7.september 2016 sendt ovennævnte lovforslag
i høring med frist for bemærkninger den 7.oktober 2016.
Dansk Flygtningehjælp har følgende bemærkninger til lovforslaget:
1. Forsikringer af frivillige i kommunerne
Dansk Flygtningehjælp er generelt positiv overfor, at kommunerne
med den foreslåede ændring får mulighed for at forsikre alle de
frivillige, som de selv organiserer.
Dog fremgår det af forslagets lovtekst til § 18a, at der alene er tale
om en mulighed frem for en forpligtelse til at forsikre de frivillige. Af
hensyn til de frivillige og deres tryghed foreslår Dansk
Flygtningehjælp, at det bliver obligatorisk for kommunen at forsikre
alle sine frivillige.
Endvidere skelnes der i forslaget mellem den frivillige indsats og
det frivillige arbejde. Dansk Flygtningehjælp frygter, at denne
skelnen vil skabe forvirring blandt de frivillige, idet det selv for
organisationer, der har været på feltet i mange år, kan være svært
at gennemskue, hvornår der er tale om frivilligt arbejde og en
frivillig indsats. Det vil også kunne forekomme, at en frivillig skifter
mellem en frivillig indsats og et frivilligt arbejde, hvorfor det ikke er
hensigtsmæssigt at skelne mellem disse frivilligaktiviteter.
Det fremgår af lovbemærkningerne, at det ikke er hensigten med
lovforslaget, at frivillige skal være dobbeltdækkede, hvorfor
kommunerne skal lade det indgå i deres overvejelser ved
fastlæggelsen af forsikringen af deres frivillige, hvorvidt disse
allerede er forsikrede via private NGO’er, frivillige organisationer
eller foreninger. Dansk Flygtningehjælp kan være bekymret for, om
dette vil skabe en gråzone på forsikringsområdet, hvor frivillige

risikerer at komme i klemme, såfremt foreningens
forsikringsselskab f.eks. ikke vil dække for den frivilliges aktivitet for
kommunen, eller hvor det bliver uigennemskueligt, om og hvor den
frivillige er forsikret for sin indsats.
2. § 18 redegørelsen
Dansk Flygtningehjælp fraråder afskaffelsen af den årlige § 18
redegørelse. Selv om de samme oplysninger er tilgængelige i de
individuelle kommunale regnskaber, finder Dansk Flygtningehjælp,
at § 18 redegørelsen er en velegnet måde til at sikre, at
kommunerne anvender de øremærkede midler givet via
bloktilskuddet. Det bliver i redegørelsen tydeligt, hvilke kommuner
der anvender det fulde bloktilskud og mere til, og hvilke kommuner
der fortsat halter bagefter.
Dansk Flygtningehjælps lokale organisationer tager endvidere
udgangspunkt i § 18 redegørelsen i deres dialog med kommunerne
om anvendelsen af bloktilskuddet. Det vil således være en fordel
for samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet, at der
fortsat bliver udarbejdet en årlig rapport over brugen af midler.
3. Dansk Flygtningehjælps anbefalinger
Sammenfattende vil Dansk Flygtningehjælp således gerne
anbefale, at kommunen med lovforslaget fremover vil få en
forpligtelse til at forsikre frivillige, og at der ikke skelnes mellem
frivilligt arbejde og en frivillig indsats.
Dansk Flygtningehjælp anbefaler endvidere, at § 18 redegørelsen
bevares som et velegnet middel til at sikre kommunernes
anvendelse af de øremærkede bloktilskud.
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