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Høring vedr, udkast til vejledning om det frivillige område efter 
serviceloven 

KL har modtaget udkast til vejledning om det frivillige område efter ser-
viceloven i høring. 

Det har ikke været muligt at behandle forslaget til vejledning politisk forud 
for høringsfristen. KL forbeholder sig derfor ret til at fremsende bemærk-
ninger efter politisk behandling. KL tager endvidere forbehold for de øko-
nomiske konsekvenser af udkastet til vejledning. 

KL finder det positivt, at vejledningen afspejler bredden i den frivillige 
sektor med en tydeliggørelse af, at netværk og grupper af frivillige også 
er omfattet. 

I kapitel 4, afsnit 13 fremgår, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
ansøgningsrunden skal melde klart ud, hvilke aktiviteter eller områder de 
aktuelt prioriterer at støtte. Med mindre det er regelbundet, finder KL, at 
der skal stå bør. Dette bør være konsekvent i hele vejledningen. 

KL er som tidligere anført i høringssvaret til lovforslaget vedr, den nye 
hjemmel i § 18a tilfreds med, at der nu er skabt klarhed i dette hjemmels-
spørgsmål. KL ser dog gerne, at det i vejledningen tydeliggøres, at det er 
en mulighed, kommunen kan gøre brug af, men ikke en pligt. 

Vejledningen beskriver de vilkår, som kommunen skal opfylde, hvis den 
vælger at benytte den nye hjemmel — nemlig at forsikring vedr, frivillig 
indsats skal ske på samme vilkår som forsikring vedr, frivilligt arbejde. Da 
personer, der udfører frivilligt arbejde, er dækket af den lovpligtige ar-
bejdsskadesikring, må KL forstå det således, at forsikring, der dækker 
personer, der udfører en frivillig indsats, skal svare til dækningen i ar-
bejdsskadesikringsloven. Vejledningen nævner da også, at dækningen 
skal omfatte "skader på frivillige i form af ulykker og sygdomme". KL må 
forstå det således, at der med "sygdomme, der er en følge af den frivillig 
indsats" menes erhvervssygdomme i arbejdsskadesikringslovens for-
stand. 

KL ser i den forbindelse et særligt problem i, at erhvervssygdomme fak-
tisk ikke er forsikringsbare, jf. høringssvaret fra Forsikring & Pension i 
forbindelse med behandlingen af lovforslaget. Ordningen i arbejdsskade-
sikringsloven er derfor, at følger af erhvervssygdomme dækkes af en kol- 
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d venlig hilsen 

Niels Arehdt Niel en 

KL 
lektiv ordning via lovpligtige bidrag til AES, Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring. Det er ikke muligt for kommuner og regioner at være selvforsik-
rede i forhold til erhvervssygdomme. 

Vejledningen forholder sig ikke til den problemstilling, der ligger heri. Kan 
kommunen fravælge at sikre personer, der udfører frivillig indsats, mod 
følger af en mulig erhvervssygdom som følge af den frivillige indsats. El-
ler er kommunen forpligtet til at tilmelde og betale bidrag til AES-ordnin-
gen for personer, der udfører frivillig indsats. 

KL finder det nødvendigt, at der i vejledningen udtrykkeligt vejledes om 
dette spørgsmål. Som vejledningen er formuleret i udkastet, må KL 
lægge til grund, at forsikring af personer, der udfører frivillig indsats, kun 
kan omfatte ulykker ("arbejdsulykker"), fordi der reelt foreligger umulig-
hed i forhold til forsikring i forhold til erhvervssygdomme, jf. igen hørings-
svaret fra Forsikring & Pension, der anfører, at "Ulykkesforsikringer som 
private organisationer — og fremover også kommuner — kan købe som 
supplement til de almindelige arbejdsskadeforsikringer, har aldrig inde-
holdt og vil heller ikke komme til at indeholde dækning for erhvervssyg-
domme." 

Kontorchef, Center for Social og Sundhed 
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