Referat fra møde i ”Fælles Forum” for frivilligcentre i Vejle Kommune tirsdag,
28. maj 2019 kl.17.00 – 20.00
Mødested: Kastaniehaven, 7323 Give
Deltagere: 14 personer
Formanden for FrivilligCenter Give Petra Raundahl bød velkommen og mødet indledtes med en sang:
Velkommen lærkelil.
Punkt 5:
Risikostyringskonsulent Kurt Jepsen, Vejle Kommune orienterede om, at byrådet i Vejle Kommune
har besluttet at tegne en forsikring for aktører, der yder en frivillig indsats. Frivilligt arbejde er
allerede dækket af kommunens arbejdsskadeforsikring.
Forskellen på frivilligt arbejde og frivillig indsats
Frivilligt arbejde er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Forsikringsdækningen af frivilligt
arbejde er således på samme og lige vilkår som for ansatte i Vejle Kommune. Frivillig indsats er
derimod ikke omfattet af loven. I forbindelse med en lovændring i sommeren 2017 blev det muligt for
danske kommuner at forsikre borgere, der yder en frivillig indsats. Vejle Kommune har efter
budgetforliget for 2019 tegnet en ulykkesforsikring og en ansvarsforsikring for borgere, der yder
frivillige indsatser.
Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der har kompetencen til at træffe afgørelse i
henhold til Arbejdsskadesikringsloven. Der skal foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag.
Vejledende Kriterier – frivilligt arbejde
▪ Er der en instruktionsbeføjelse? Det vil sige, har arbejdsgiveren en ret til at lede og fordele arbejdet?
▪ Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi?
▪ Skulle en anden have udført arbejdet, hvis den frivillige ikke havde udført arbejdet?
▪ Er der et ansættelseslignende forhold?
▪ Er der en fast vagtplan, og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser?
Vejledende beskrivelse – frivillig indsats
(ikke omfattet af reglerne om arbejdsskadesikring, hvis der ikke er en klar instruktionsbeføjelse, ikke er nytteværdi mv.)
▪ Aktiviteter i sociale samværscafeer for udsatte borgere
▪ Besøgsven
▪ Lektiehjælp i visse situationer
▪ Besøgsven, lektiehjælp
▪ Vågekone
▪ Frivillige til aktiviteter som f.eks. hjælp til:
o Sociale og humanitære indsatser (samvær og venskab med en anden person, der har brug for dette)
Sociale og humanitære indsatser er i udgangspunktet ikke arbejde i lovens forstand og karakteriseres derfor som frivillige
indsatser. Disse er ikke omfattet af reglerne for arbejdsskadesikring.

Arbejdets/indsatsens relation til Vejle Kommune
For at være omfattet af en forsikring, skal arbejdet/indsatsen i en konkret sag udføres direkte for Vejle
Kommune, være i Vejle Kommunes interesse og være accepteret af Vejle Kommune.
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Hvis man er en del af en forening eller organisation, som yder frivilligt arbejde/en frivillig indsats, så
er det foreningen/organisationen, der er arbejdsgiver og dermed har ansvaret i tilfælde af en ulykke.
Dette gælder også, hvis Vejle Kommune beder en forening om hjælp til et arrangement og betaler
foreningen for deres indsats.
Hvad skal FrivilligCentrene levere?
Forsikringen skal vurderes hvert år og til dette skal alle, som yder en frivilligindsats opgøre antal
frivillige og det samlede timetal, hvor der ydes en frivillig indsats.
Alle skader – personskader som ansvarsskader anmeldes over Vejle Kommune – kontaktperson
meldes ud på et senere tidspunkt.

Punkt 3:
Erna Storgaard fra Vonge-Kollemorten Lokalråd orienterede om landsbyapp-´en ”Min Landsby”.
App-én er ikke velegnet og ikke hensigtsmæssig til formidling af frivilligcentrenes aktiviteter – appén målretter sig små landsbysamfunds aktiviteter. Erna Storgaard anbefalede, at FrivilligCentrene evt.
anmoder landsbyer med app-rettigheder om at få optaget aktiviteter i det enkelte lokalområde.
Det koster 5.000 kr. at blive oprettet og et årsabonnement på 1.200 kr.

Punkt 2.
Godkendelse af referat fra 19.02.2019 i Børkop: Referatet blev godkendt.

Punkt 4.

Orientering fra Centrene:
Jelling:
Styregruppen er nu blevet fuldtallig. Styregruppen har herefter drøftet sine
opgaver og sin berettigelse. Med ”værktøjskassen” og læseordningen er
opgaverne for styregruppen begrænsede. Styregruppen har indledende
overvejelser om at fusionere med FrivilligCenteret i Vejle.
P.t. arbejdes på at synliggøre FrivilligCenterets indsatser overfor borgerne
i Jelling.
Børkop:
Arbejder på at etablere en ”skubbeordning” – arbejdet indledt med at
behovet for indsatsen undersøges.
FrivilligCenteerts aktiviteter er primært: ”Værktøjskassen” og en ringe/kontaktordning.
FrivilligCenteret arbejder også med opgørelse af inventarliste med henblik
på evt. at tegne en indboforsikring.
Egtved:
FrivilligCenteret indgår i et tæt samarbejde med Ældresagen og flere
aktiviteter forsøges lagt i regi af Ældresagen.
FrivilligCenteret er i samarbejde med Vejle Kommune i gang med en
kortlægning af, om der er borgere i Egtved området, som føler sig
ensomme – den foreløbige vurdering er, at dette ikke er tilfældet i ret stor
udstrækning.
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Har gennemført en vellykket foredragsaften med ”Familien på farten” –
fuldt hus.
Har med succes afholdt ”spis-sammen”-arrangementer.
FrivilligCenter afgrænser sin aktivitet og påtager sig således ikke opgaver
på plejecenterene – det overlades til vennekredsene.
FrivilligCenteret forventer fremadrettet selv at skulle stå for følgende:
”Stigruppen”, Værktøjskassen, ”besøgstjenesten og stolegymastikaktiviteten.
Vejle:
Har rigtig mange aktiviteter og nye kommer hele tiden til. – Har en positiv
udfordring med, at det stigende aktivitetsniveau giver udfordringer på de
fysiske rammer.
Har succes med ”spis-sammen”-arrangementer – mange deltagere
Holder åbent hus i forbindelse med Vejle Folkemøde – gratis kaffebord.
Har holdt årsmøde med fin deltagelse og en udskiftning i styregruppen.
Give:
Kører en proces med at revidere pjecer om centerets aktiviteter – orientering om indhold og form af pjecerne.
Igangsætning af omsorgssamtaler for unge udsatte – orientering om
indhold og rammer.
Etablering af korps til bisidderordning og orientering om indgået
samarbejde med ”Dansk Folkehjælp” om økonomirådgiverordning.
Styregruppen føler en god berettigelse og fremhæver den omfattende
dialog med alle frivilligindsatserne i området.
FrivilligCenter Give påskønner de frivilliges indsats gennem en årlig
udflugt med mulighed for uformelle dialoger og erfaringsudvekslinger for
de frivillige.
Punkt 6.

Nyt fra Frivilligrådet. (Knud)
Frivilligrådet har arbejdet med følgende emner:
• Fordelingen af § 18 midler – konklusion byrådspolitikerne bestemmer.
• Projekt ”morfar” – et projekt for unge. Projektet er i fin drift og opnår
gode resultater.
• Hvordan gøres Frivilligrådets arbejde mere synligt?
• Forberedelser til Vejle Folkemøde i juni 2019.

Punkt 7:

Eventuelt:
Næste møde den 8. oktober 2019 i Vejle.
Forslag til emner til drøftelse på næste møde:
o Hvordan rekrutterer vi nye frivillige –(hvilke tiltag gøres nu og
en drøftelse af hvad vi evt. kan gøre.)
o FrivilligCentrenes berettigelse – hvorfor skal vi være der?

Afslutning og spisning.

Referent: Kjeld Kristensen
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