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Rapport «Sykle hjem fra sykehjem»: Erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjekt om bruk
av sykkeltaxi for beboere på kommunalt sykehjem i Skedsmo kommune 2015-2016

I dokumentasjonsrapporten «Sykle hjem fra sykehjem» beskriver vi våre erfaringer fra et
pilotprosjekt med det kommunale sykehjem Lillestrøm bo- og behandlingssenter (Libos) i Skedsmo
kommune og presenterer konkrete anbefalinger på vei til økt sykkelandelen blant noen av de eldste
syklister i Lillestrøm og omegn… 

Bakgrunn – hva vet vi om sykkelandelen blant de eldste syklister?
Desember 2016 ble Lillestrøm for femte gang kåret til
Norges beste sykkelby i undersøkelsen Syklist i egen by! Også
denne gangen var vi blant de første som gratulerte ordføreren.
Skedsmo kommune kan med rett være stolt over de positive
tilbakemeldinger fra lokale syklister! Samtidig mener vi at funn fra
denne og andre undersøkelser gir grunn til å intensivere arbeidet
med tilrettelegging for bedre sykkelforhold. Da Lillestrøm vant
undersøkelsen for tredje gang i 2012, ble kommunen samtidig
kritisert av lokale syklister – grunnet dårlig vintervedlikehold av
sykkelvegnettet. Dette fulgte vi opp i form av en egen
brukerundersøkelse med 13 vintersyklister. Rapporten
Vintersyklist søkes fra april 2013 dokumenterte at landets beste
sykkelby 2012 kunne bli mye bedre på vintervedlikehold… Da
Lillestrøm vant undersøkelsen for fjerde gang i 2014 rettet vi
kommunens oppmerksomheten kort tid senere på den lave
sykkelandelen i «landets beste sykkelby»....
I vår rapport Everyone counts presenterte vi mars 2015 våre første funn fra egne sykkeltellinger. Resultater
viste allerede denne gangen en oppsiktsvekkende lav sykkelandel! På denne måten utfordret vi
kommunens politiske og administrative ledelse til å etablere et eget sykkelregnskap…

Hva vet vi nå om sykkelandelen i Lillestrøm
og omegn - generelt og særlig med fokus på de
«eldste syklister»?
Ifølge resultater fra den nasjonale
reisevaneundersøkelsen1 (RVU 2013/2014) er
sykkelandelen av daglige reiser over hele landet på
ca 5 prosent. Ifølge Civitas rapporten2 "Klimaeffekt
av økt sykling og gåing, og suksesskriterier for økt
sykling" fra 2012 har Lillestrøm en sykkelandel på 6
prosent. Ifølge den kommunale hovedplan for
sykkel3 viser tidligere undersøkelser at
sykkelandelen i Skedsmo varierer veldig og er mye
lavere i vinterhalvåret…
I kommunens hovedplan for sykkel leser vi at Skedsmo kommune har som mål at «sykkelandelen
for alle reiser skal dobles innen 2026 (10 %)». Det finnes ingen måltall for enkelte grupper blant syklistene/
innbyggere, f eks barn/ unge/ skoleelever, pendlere, kvinner eller de eldste syklister… Grunnen er trolig at
kommunen ikke vet noe om status og derfor heller ikke kan lage gode måltall. Eneste informasjon om
sykkelandelen blant eldre syklister finnes ironisk nok i kapittel med overskrift «eldre data» (om
reisemiddelfordeling i Skedsmo….). Under pkt 1.9.3 «Sykling i ulike aldersgrupper» gir kommunens
hovedplan følgende beskrivelse:

Våre egne sykkeltellinger siden februar 2015 dokumenterer en sykkelandel på rundt 3 % i Lillestrøm
og omegn. På neste side presenteres resultater fra tre av våre tellesteder i nærheten til Libos samt et
oversiktskart som viser våre 10 tellesteder i Lillestrøm sentrum. Vi har ikke tall for sykkelandelen blant de
eldste syklister/ beboere i kommunen. Men på bakgrunn av resultater fra våre sykkeltellinger* (se
kommentar nederst på neste side ang antall sykkeltaxi…) tillater vi oss å komme med en avansert gjetting:
vi tror at sykkelandelen blant de eldste syklister er «nærmere null» prosent…
Denne rapporten er tenkt som et lite bidrag til å øke sykkelandelen i denne aldersgruppen 
1

https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2014/1383-2014/1383-2014-elektronisk.pdf

2

http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/sykling_rapport_130222_civitas.pdf

3

https://www.skedsmo.kommune.no/globalassets/teknisk/hovedplan-sykkel-2013.pdf
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Beliggenhet av våre tellepunkter og resultater* fra sykkeltellinger i umiddelbar nærhet til Libos i Lillestrøm sentrum

* det var ikke én eneste sykkeltaxi (med beboer fra kommunalt sykehjem som passasjer) blant de 62.189 «trafikkenheter» som
vi har telt på våre 50 «counterpoints» i perioden 13.02.15 – 21.03.17

Om pilotprosjektet

Samarbeidet mellom lokallaget SLF Lillestrøm og omegn og Helse- og sosialsektor i Skedsmo
kommune begynte med et kick off møte med flere engasjerte ansatte fra Libos og Lilletorget omsorgsboliger
samt to styremedlemmer fra vårt lokallag i oktober 2015 (jf referat nedenfor):
1. SLF Lillestrøm og omegn (SLF LOO) ønsker å inngå et samarbeid med Skedsmo kommune med frivillige sjåfører
og beboere fra kommunale sykehjem på el-transportsykkel med oppstart av sykkelturer så fort som mulig. Libos/
Lilletorget omsorgsboliger (her kalt sykehjem) ønsker å bli med på dette og på møtet ble det avtalt å starte med et
pilotprosjekt november 2015.
2. Det finnes pr i dag bare én el-transportsykkel, og begge sider anser det som svært ønskelig å skaffe minst én elsykkel til. De første turer skal derfor foregå med frivillig sjåfør fra SLF LOO og aktivitør… fra sykehjemmet (som da
bruker sin egen sykkel). Turene starter og slutter ved Libos og har en varighet på ca 30 minutter. Sykehjem sikrer at
beboer (og el-sykkel som reserveres i kommunal Outlook eller på annen måte, f eks intern oversikt å sykehjem) er
klar til turen på avtalt tidspunkt. Sjåfør trenger bare å møte opp på sykehjemmet på avtalt tidspunkt og turen starter
umiddelbart. Ved dårlig vær kan turene avlyses fra begge sider. Kontaktpersoner fra Libos er aktivitør…
Kontaktpersoner fra SLF LOO er…
3. SLF LOO utarbeider på bakgrunn av dokumenter fra Fredrikstad kommune et første utkast av bruksanvisning,
retningslinjer, registreringsskjema og taushetserklæring som signeres før oppstart og danner grunnlag for det videre
samarbeidet. Disse dokumenter oversendes sammen med referat fra dette møtet. Dokumentene kan ev revideres/
oppdateres allerede i vinterperioden (der det trolig ikke vil tilbys mange turer grunnet temperaturforholdene) – gjerne
i samarbeid med Frivillighetssentralen….
4. Sykehjemmet tilbyr kort innføringskurs innen eldreomsorg (ca 20 min) og SLF Lillestrøm og omegn har ansvar for
kort teknisk innføring i bruk av sykkeltaxi (ca 10 min). Frivillig sjåfør bekrefter (ved signert taushetserklæring) at
han/hun har deltatt på begge kurs før første tur.
Referat fra samarbeidsmøte ang oppstart av sykkelturer med frivillige sjåfører og beboere fra kommunale sykehjem på eltransportsykkel, 20.10.15

Starten i samarbeidet er også godt dokumentert i våre første brev fra høsten 2015 som finnes i
arkivet på våre nettsider (jf også oversikten nedenfor):
 Brev til Skedsmo kommune ang turer på el-transportsykkel med sykehjemsbeboere 01.10.15
 Brev til Skedsmo kommune ang sykkelturer for beboere på sykehjem 05.08.15

Som vedlegg til vårt brev av 04.11.15 fikk kommunen tilsendt en rekke grunnlagsdokumenter som
vårt lokallag hadde utarbeidet på bakgrunn av erfaringer og anbefalinger fra både Fredrikstad og Oslo
kommune (jf oversikten nedenfor og vedlegg 1-2).





Bruksanvisning for sykkeltaxi
Registreringsskjema for frivillig sjåfør av sykkeltaxi
Retningslinjer for frivillige sjåfører av sykkeltaxi
Taushetserklæring for frivillige sjåfører av sykkeltaxi

Grunnet værforholdene høsten 2015 ble det bare tid til to korte turer med sykkeltaxi og beboere
fra sykehjemmet. Planen var derfor å starte opp igjen våren 2016. Slik ble det ikke, fordi ett av våre egne
medlemmer oppdaget vinteren 2015 at det var noen uavklarte juridiske forsikringsspørsmål knyttet til
denne «frivillige sjåfør-virksomheten» (jf våre brev datert av 10.02.16 og 31.03.16 i vedlegg 3-4). Derfor ble
det ikke noen sykkeltaxi-turer våren 2016.
Det tok litt tid å få avklart disse juridiske spørsmål. Men prosjektet fikk medvind da kommunen
ansatte en frivillighetskoordinator. Frivillighetskoordinatoren bekreftet etter hvert at saken faller inn i hans
arbeidsområde, at samarbeidet med vårt lokallag var etterspurt og ønsket av flere avdelinger og at det var
ønskelig å utvikle prosjektet videre. Men det var altså et juridisk spørsmål som måtte besvares først, og
tillegg en «økonomisk investering» som måtte avklares - før prosjektet kunne tas videre. Det er lav
hastighet på sykkeltaxi og også disse avklaringer tok sin tid, og det var ikke før høsten 2016 at vi kom i gang
igjen.
Ved slutten av juni 2016 hadde vårt lokallag mottatt
bekreftelsen pr mail at "kommunen har landet på en
frivillighetspraksis i forhold til el-sykler og beboere ved kommunens
sykehjem. Løsningen blir å opprette en forsikringsordning med
ulykkesforsikring for frivillige som gjør innsats for kommunen, samt
opprette en samtykkeerklæring for beboerne selv". Konklusjonen:
kommunen ønsket å videreføre "samarbeidsavtalen" med vårt
lokallag.

Grunnet sommerferien måtte denne videreføringen vente til august 2016. På møtet med
frivillighetskoordinatoren 25.08.16 skulle det konkretiseres "hvordan vi ønsker videreføringen av
prosjektet". På dette møtet ble flere praktiske aspekter diskutert, bl a utvalg av sykehjem og kontaktperson
(Libos/ Lilletorget), - utvalg og "klargjøring" av beboer (sykehjems ansvar), tidspunkt for turer og utvalg av
sjåfør (4 sjåfører, med ukentlige turer, tidlig ettermiddager, mandag-fredag) og reservering av sykkel
(kommunal Outlook?), tekniske spørsmål (lading, vedlikehold osv) og opplæring og rekruttering av flere
sjåfører mm.

I begynnelsen av september 2016 organiserte vårt lokallag
intern opplæring i bruk av sykkeltaxien. Signerte taushetserklæringer
fra fem frivillige sykkeltaxi-sjåfører fra vårt lokallag som hadde fått
opplæring ble skannet og videresendt til frivillighetskoordinatoren i
Skedsmo kommune. Etter planen skulle disse «sjåfører» i løpet av
september-oktober 2016 gjennomføre minst én tur med beboer som
passasjer på sykkeltaxi. Men også denne gangen fikk vi «dårlig tid».
Grunnen var både værforholdene og at de fleste av våre frivillige er
yrkesaktive (dvs det ble vanskelig å finne tid til turene). Men vi fikk
gjennomført noen flotte turer i september og oktober 2016 i
nærområde til Libos (jf kart i vedlegg 5).

Ved slutten av november 2016 ble det et kort evalueringsmøte med frivillighetskoordinatoren der
mye av det som oppsummeres i neste avsnitt allerede ble presentert. Basert på pilotprosjektet beskrevet
ovenfor har vi følgende…

Erfaringer fra pilotprosjektet - og anbefalinger for veien videre
 Behov for teknisk opplæring av sjåfører (praktisk sykkelkurs)
Sammenlignet med vanlig sykkel er det en kjempestor forskjell å sykle på trehjulssykkel. Sykkelen har helt
andre kjøreegenskaper, er mye bredere og reagerer veldig annerledes når man svinger. Det skal fraktes
«verdifull frakt» på sykkeltaxi - i vanlig trafikk. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at alle sjåfører får
«teknisk opplæring» i bruk av trehjulssykkelen. Vårt lokallag kan gjerne tilby/ arrangere praktisk sykkelkurs
for sjåfører av sykkeltaxi. Kurset må ikke ta mer enn 10-15 minutter, inkl en liten testrunde - og kan gjerne
arrangeres som et «gruppetiltak» for flere sjåfører samtidig. Alle deltakere på kurset får et enkelt kursbevis
(dette kan ev kombineres med signatur av taushetserklæringen, jf vedlegg 2d).

 Godkjenning av sjåfører
Selv om en person har deltatt på teknisk opplæring/ sykkelkurs og fått utlevert «kursbevis», så er det
sykehjemmet/ kommunen som «godkjenner» den enkelte sjåføren. Vårt lokallag kan ikke ta ansvar for at
personen som har deltatt på teknisk opplæring også egner som sjåfør.
Etter vår mening er det også ønskelig at sjåfører får en liten innføring i geriatriske spørsmål i regi av
kommunen/ sykehjemmet (jf referat fra kick off møte og ellers skjema i vedlegg 2)
 Rekruttering av sjåfører
Det er både meningsfylt og morsomt å være sykkelsjåfør. Passasjeren er svært takknemlig og man får mye
positiv oppmerksomhet i trafikken (bilene stopper opp, uansett vikepliktsreglene…). Allikevel har det vist
seg som vanskeligere enn forventet å rekruttere sjåfører. Vi har verken klart å gjennomføre særlig mange
turer med våre styremedlemmer/ lokalkontakter som hadde fått teknisk opplæring, nok har vi klart å
rekruttere flere eksterne kandidater ved hjelp av vår nettside eller via Facebook (jf aksjoner fra vårt
lokallag til å rekruttere frivillige i vedlegg 6).
Vi anbefaler kommunen å rekruttere flere sjåfører blant slektninger til beboere på sykehjemmet. Personer
med egen far eller bestemor på sykehjemmet har trolig en stor egeninteresse, dvs skulle være forholdsvis
lett å motivere til å bli sjåfør. En sykkeltur med sykkeltaxi og nær slektning som passasjer er en veldig fin
aktivitet som krever verken mye tid eller omfattende organisering.
Vi anbefaler i denne sammenheng at det produseres en liten flyer for å rekruttere nye sjåfører som legges
ut på alle sykehjem. Dokumentet inneholder kort informasjon om tilbud av gratis utlån av sykkeltaxi og
teknisk opplæring av nye sjåfører (samt logo og kontaktdata/ informasjon om vårt lokallag ).
Det kan også være effektivt å organisere et «kick off» arrangement våren eller sommeren 2017 (f eks på
byfesten i juni?) der kommunen samler alle sykkeltaxier og der det også tilbys teknisk opplæring av nye
sjåfører…
 Ansvarlig for sykkeltaxi på sykehjem
Vi anbefaler at det identifiseres en ansatt på hvert sykehjem med sykkeltaxi som får ansvar for sykkelen.
Denne personen må ikke våre noe «sykkelmekaniker», men kunne sjekke at luft, bremser, batteri mm på
sykkeltaxi er i orden (slik at kommunen ikke låner ut sykkeltaxi med defekt).
Det er også viktig at sjåfører som er på tur med sykkeltaxi og beboer får informasjon om et «akutt telefon»
som de kan ringe dersom det oppstår tekniske, helsemessige eller andre problemer (på en av våre turer
sluttet motoren etter ca 2 km å fungere, selv om batteriet var fullt oppladet ved turens start…)

 Innkjøp av flere sykkeltaxier og reservering av sykkelen
Etter det vi vet har kommunen i skrivende stund fortsatt bare to sykkeltaxier (plassert på kommunale
sykehjem i Lillestrøm og på Strømmen), og begge ble finansiert av eksterne prosjektmidler. Det er bra at
kommunen er flink til å skaffe slike prosjektmidler, men etter vår mening er det også viktig at «prosjektet»
går over i vanlig drift. Vi anbefaler at kommunen setter av penger i vanlig budsjett til innkjøp av flere
sykkeltaxier. Flere sykkeltaxier betyr at man kan dra på tur sammen med flere beboere, og at det kan tilbys
slike turer på flere sykehjem. Det er også viktig å planlegge hvordan syklene kan reserveres - for å unngå at
frivillige sjåfører «mangler» sykkeltaxi (fordi sykkelen er i bruk av annen sjåfør og/ eller ansatt). Her har
kommunen god erfaring ved bruk av kommunal Outlook for sine egne tjenestesykler. Reserveringssystemet
for sykkeltaxien på Libos virker derimot noe «gammeldags», jf bildet nedenfor…

 Sykkelturer er sesongavhengig
Selv om slike sykkelturer med sykkeltaxi er en veldig fin aktivitet for beboere, så er jo passasjeren som
sitter foran på en sykkeltaxi ikke selv fysisk aktiv. Det vil si at det blir fort kaldt for passasjeren, særlig når
det blåser og/eller begynner å regne. Det hjelper med pledd, men det er tydelig at slike turer er vær/sesongavhengig. Vi ser derfor i utgangspunktet ikke noe behov for piggdekk på slike sykler (fordi vi tror at
sykkelen vil uansett gå i «vinterdvale»)
 Korte turer med store effekter
Selve turen er selvfølgelig først og fremst avhengig av beboerens ønsker og helsesituasjon. Navnet til
denne rapporten, sykle hjem fra sykehjem, speiler faktisk det som skjedde under én av våre turer. Vi syklet
med beboeren fra Libos til vedkommendes tidligere bolig i Lillestrøm sentrum. På en annen tur fungerte
det nye sykkelhotellet ved Lillestrøm stasjon reisemålet. En tredje tur i boligområdet rundt Libos varte bare
rundt 20 minutter. Poenget er at det kan være stor glede og effekt i svært korte turer (alt fra 15-20
minutter i umiddelbar nærhet til sykehjemmet, til lengre turer på 30-60 minutter der man kan vurdere
reisemål som Nitelva, Sørum gård, sentrumsområdet og selvfølgelig også beboerens tidligere bolig…, jf kart
i vedlegg 5). God tur!
Lillestrøm, 27.03.17
Styret i SLF Lillestrøm og omegn
lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo
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Til
Libos, v/ Trude Solberg
TruSol@skedsmo.kommune.no
Lillestrøm, 4. november 2015

SLF Lillestrøm og omegn ønsker å starte pilotprosjektet med Libos og Lilletorget i
november 2015
Vi viser til tidligere kontakt mellom lokallaget SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune ang
sykkelturer med beboere fra kommunale sykehjem på el-transportsykkel, senest vårt møte 06.10.15 på Libos
og senere mailkontakt der vi ble enig om innholdet i følgende grunnlagsdokumenter for vårt samarbeid (jf
også vedlegg 1-4):





Bruksanvisning for sykkeltaxi
Registreringsskjema for frivillig sjåfør av sykkeltaxi
Retningslinjer for frivillige sjåfører av sykkeltaxi
Taushetserklæring for frivillige sjåfører av sykkeltaxi

Flere av våre styremedlemmer og lokalkontakter ønsker å bidra som sjåfører på turer med beboere og
aktivitør Ingefjerd Sund Sakstad fra Libos/ Lilletorget på el-transportsykkel, gjerne før vinteren kommer. Vi
mener at vedlagte dokumenter/ rutiner er et godt utgangspunkt for et pilotprosjekt der vi kan innhente første
erfaringer i samarbeid med dere på Libos/ Lilletorget. I løpet av vinteren kan vi da tilpasse opplegget og ev
oppdatere disse dokumenter før vi prøver å rekruttere flere sjåfører til et mer omfattende samarbeid fra våren
2016.
Vi ber om rask tilbakemelding per mail til lillestrom@syklistene.no om/ når vi kan starte til våre
første turer i midten av november 2015! Vennligst oppgi kontaktperson med navn og telefon hos dere slik at
vi kan avtale tidspunkt for turer direkte!
Mvh
Carsten Wiecek
Styreleder i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er elektronisk godkjent og ekspedert kun per mail

VEDLEGG 2a

Bruksanvisning
for sykkeltaxi

lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Som fører av sykkeltaxi må du være oppmerksom på følgende:

Ta alltid en testtur uten passasjer først for å kontrollere at sykkelen, særlig bremser, er i orden!
Når du hjelper passasjerer ut og inn av sykkelen, er det viktig at du benytter på- og avstigningsfeltet midt på
fothvileren. Dette feltet må tas av, og passasjerene må sette føttene rett på bakken. Det er fare for
fremovervelt dersom for mye vekt legges på fothvileren uten at det sitter en person på førerplass. Påse at
passasjerer sitter godt inntil seteryggen før du går av sykkelen, og hjelp én og én passasjer om gangen. Aldri
la passasjerer reise seg opp på fothvileren!
Benytt alltid sikkerhetsbelte! Det er ikke påbud med hjelm, dvs du bestemmer selv om du som sjåfør vil ha
på deg hjelm under turen. Avklar med beboeren og ansvarlig fra sykehjem om beboeren ønsker å bruke
hjelm!
Det anbefales ikke høyere hastighet enn 15 km/t på sykkelen. Vær særlig oppmerksom på lav hastighet når
du svinger og på turer der beboeren ikke har hjelm på seg!
Bruk alltid både for- og bakbrems samtidig! Når du går av sykkelen med passasjerer i, sørg for at både
venstre bremsehendel og sykkellåsen står i låst stilling. Hendelen låses ved å trykke den hardt inn, og så
presse den fjærbelastede knappen helt ned. For å løse opp bremsen, trykkes hendelen hardt inn.
Bakhjulslåsen låses med nøkkel som står i låsen. Forlat aldri sykkelen tom uten at minst én av ovenstående
er låst.
Kalesjen er skjør, vær derfor forsiktig før den brettes inn. Vipp opp midt på tverrstangen før du slår sammen
kalesjen.
Lading skjer under bruk, men batteriet må likevel lades med ekstern strømforsyning. Batteriet kan lades
både mens det står i sykkelen, og det kan tas ut for lading.
Displayet slås på med knappen øverst til høyre i displayet. Motorsystemet aktiveres med knappen merket
med + på displayet. Det anbefales at displayet tas ut av holderen når du forlater sykkelen uten tilsyn. Avklar
ev med ansvarlig fra sykehjem om display skal tas ut av holderen.
Opplever du feil eller har spørsmål til bruk, ta kontakt med ansvarlig på sykehjem (som formidler saken
videre til rett person på Skedsmo rådhus og ev leverandøren SaresBike, tlf 480 12 421).

GOD TUR!

VEDLEGG 2b

Registreringsskjema
for frivillig sjåfør
av sykkeltaxi

lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

PERSONOPPLYSNINGER
Navn
Adresse
Postnr/ sted
E-post
Tlf/ Mobil
Født

NÅR PASSER DET BEST Å SYKLE? (sett kryss eller skriv kommentar)
Når som helst
Morgen
Formiddag
Ettermiddag
Kveld
Hvilke ukedager?
Andre ønsker?

BEKREFTELSER
Taushetserklæring signert (dato)
Innføringskurs eldreomsorg (dato)
Teknisk kurs sykkeltaxi (dato)
Bruksanvisning sykkeltaxi lest (dato)
ID forevist (dato)
Godkjenner å publisere bildet (ja/nei)

Jeg bekrefter at opplysninger ovenfor er korrekt.

Dato: _____________________

_____________________

(frivillig sjåfør)

VEDLEGG 2c

Retningslinjer
for frivillige sjåfører
av sykkeltaxi

lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Før du kan dra på tur som frivillig sjåfør på sykkeltaxi må du først




fylle ut et registreringsskjema (jf vedlegg 1)
forevise ID
underskrive en taushetserklæring der du også bekrefter at du har lest bruksanvisningen for sykkeltaxi og at du
har deltatt på kort innføringskurs innen eldreomsorg (30 min) og kort teknisk innføring i regi av SLF
Lillestrøm og omegn (10 min) før du starter på din første tur (jf vedlegg 2-3)

Frivillige turer som sjåfør av sykkeltaxi med beboere fra kommunale sykehjem skal være et supplement – ikke
erstatning/konkurrent til – de offentlige velferdstilbudene og det private næringslivet.
Alle oppgaver avtales mellom deg som frivillig sjåfør og sykehjemmet. Du bestemmer selv i hvilket omfang du ønsker
å bidra. Dersom en beboer trenger ytterligere hjelp/tjeneste enn det som er avtalt, skal dette meldes direkte til
ansvarlig på sykehjem. Dersom oppdraget viser seg å være av en annen art enn først antatt, eller at du føler det er
vanskelig, skal du gi beskjed om dette til ansvarlig på sykehjem og SLF Lillestrøm og omegn.
Du har ikke anledning til å fa betalt for turene, men du skal heller ikke ha utgifter. Når du fungerer som frivillig sjåfør,
har du ulykkesforsikring gjennom kommunen. Ved bruk av egen bil på vei til/fra sykehjem er det din egen private
bilforsikring som gjelder.
Bruk av alkohol/rusmidler før og under oppdrag aksepteres ikke. Frivillige sjåfører som skal jobbe/er i kontakt med
barn, må levere politiattest.
Vær oppmerksom på at det kan ta tid før du får sykkeloppdrag, det avhenger blant annet av tidspunkt på turer du er
interessert i og omfang av behovet/ interessen blant beboere på sykehjem. Avtalte turer kan avlyses og/eller forkortes
pga værforholdet eller av andre grunner.
Du står fritt til når som helst å avvikle forholdet og slutte som sjåfør for sykkeltaxi for sykehjemsbeboere. Ved ev
spørsmål ta kontakt med ansvarlig på sykehjem og/eller SLF Lillestrøm og omegn (lillestrom@syklistene.no)!

VEDLEGG 2d

Taushetserklæring
for frivillige sjåfører

lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

av sykkeltaxi

Jeg, __________________________________________________________ (navn/ født)
er frivillig sjåfør av sykkeltaxi for beboere av kommunale sykehjem i Skedsmo kommune.
Som frivillig er jeg pålagt taushetsplikt.
Dette innebærer at opplysninger av personlig karakter som jeg får kjennskap til ikke skal omtales til andre.
Taushetsplikten omfatter også opplysninger om interne saker som blir behandlet ved sykehjemmet, samt
opplysninger jeg får kjennskap til om hverandre gjennom kurs/samlinger og lignende.
Bestemmelsen om taushetsplikten gjelder også etter at tjenesten som frivillig er avsluttet.
Jeg bekrefter samtidig at jeg ikke drar på min første tur som sjåfør av sykkeltaxi før jeg har


signert denne taushetserklæringen og forevist ID



deltatt på kort innføringskurs innen eldreomsorg i regi av sykehjemmet (ca 20 min) og har fått kort
teknisk innføring i bruk av sykkeltaxi i regi av SLF Lillestrøm og omegn (ca 10 min)



lest bruksanvisningen for sykkeltaxi

Dato: _______________

__________________

__________________

__________________

(frivillig sjåfør)

(for SLF LOO)

(for sykehjem)

VEDLEGG 3

lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Til
Skedsmo kommune, v/ frivillighetskoordinator Kjetil A. Christensen
kjechri1@skedsmo.kommune.no
Lillestrøm, 31. mars 2016

SLF Lillestrøm og omegn venter fortsatt på kvalitetssikring av samarbeidsrutiner etter
avsluttet pilotprosjekt med Libos høsten 2015
Vi viser til tidligere kontakt mellom lokallaget SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune ang
sykkelturer med beboere fra kommunale sykehjem på el-transportsykkel, særlig møte av 06.10.15 på Libos
samt våre brev 04.11.15 (med grunnlagsdokumenter) og av 10.02.16 (der vi videreformidlet uavklarte
juridiske spørsmål til assisterende kommunaldirektør Cathrine G H Gundersen, jf vedlegg 1)
I din mail av 17.02.16 bekreftet du at saken faller inn i ditt arbeidsområde, at samarbeidet er
etterspurt og ønsket av flere avdelinger, og at du ønsker å utvikle prosjektet videre, men at det er et juridisk
spørsmål som må besvares før vi kan ta prosjektet videre. Videre nevner du at det også må avklares en
«økonomisk investering» i denne saken (jf vedlegg 2)
Vi informerer herved at vi inntil videre har lagt saken på is. Vi er fortsatt interessert i et samarbeid
med kommunen på dette område. Men før de nevnte juridiske spørsmålene er avklart ser vi ikke noe
grunnlag for et mer omfattende/ systematisk samarbeid som ville kunne omfatte regelmessige turer i regi av
vårt lokallag samt rekruttering og felles opplæring av flere sjåfører. Som et lite lokallag som baserer hele sin
virksomhet på frivillig arbeid må vi ha klare prioriteringer. Vi kan ikke vente med andre tiltak, fordi det
eventuelt blir et samarbeid med kommunen på dette området. Når kommunen har avklart alle spørsmål på
dette området skal vi vurdere på nytt hvorvidt vi kan bidra med noe.
Men uavhengig av dette sykkelsjåfør-prosjektet er vi interessert i et samarbeid med deg som
kommunens frivillighetskoordinator. Vi arrangerer i løpet av hele vårt jubileumsår 2016 regelmessig
«uformelle sykkelmøter» og vil gjerne ha deg som gjest på et av disse møtene (jf vedlegg 3). Tema kunne
være hvordan kommunen ønsker å bruke frivillige i sitt arbeid for bedre sykkelforhold i kommunen. Her ser
vi mange muligheter ved siden av ovennevnte sykkelsjåfør for sykehjemsbeboere. Vi viser f eks til våre
sykkeltellinger, sykkelkurs for innvandrerkvinner og innsamlingsaksjonen av brukte sykler for flyktninger
(jf vedlegg 4). Det blir spennende å høre hvilke tanker kommunen har på dette området!
Ta gjerne kontakt pr mail til lillestrom@syklistene.no!
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er elektronisk godkjent og ekspedert kun per mail

VEDLEGG 4

lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Til
Skedsmo kommune, v/ assisterende kommunaldirektør Cathrine G H Gundersen
Cathrine@skedsmo.kommune.no
Lillestrøm, 10. februar 2016

SLF Lillestrøm og omegn ber om kvalitetssikring av samarbeidsrutiner etter avsluttet
pilotprosjekt med Libos høsten 2015
Vi viser til tidligere kontakt mellom lokallaget SLF Lillestrøm og omegn og Skedsmo kommune ang
sykkelturer med beboere fra kommunale sykehjem på el-transportsykkel, særlig møte av 06.10.15 på Libos og senere
mailkontakt samt vårt brev 04.11.16 med grunnlagsdokumenter for vårt samarbeid. Vi viser også til
mailkorrespondansen av 09.02.16 mellom vår lokalkontakt fra Strømmen og flere jurister fra administrasjonen i
Skedsmo kommune ang uavklarte juridiske spørsmål (jf vedlegg 1).
Etter at vårt lokallag hadde blitt invitert av Skedsmo kommune til et samarbeid rundt sykkelturer med
sykehjemsbeboere på kommunal el-transportsykkel startet vi høsten 2015 et lite pilotprosjekt sammen med Libos.
Sammen med aktivitør Ingefjerd Sund Sakstad fra Libos gjennomførte vi noen få turer med beboere på eltransportsykkel. Turene var basert på følgende grunnlagsdokumenter som vårt lokallag hadde utarbeidet på bakgrunn
av erfaringer fra andre kommuner som Fredrikstad (jf nedenfor og i vedlegg 2):





Bruksanvisning for sykkeltaxi
Registreringsskjema for frivillig sjåfør av sykkeltaxi
Retningslinjer for frivillige sjåfører av sykkeltaxi
Taushetserklæring for frivillige sjåfører av sykkeltaxi

På vårt styremøte tidligere denne uka ble det bekreftet at flere av våre styremedlemmer kan bidra som sjåfører på
turer med sykehjemsbeboere. Planen var hele tiden at vi selv skulle bidra i begrenset omfang, og at vi først og fremst
skulle fungere som katalysator og rekruttere flere sjåfører blant våre medlemmer og andre lokale syklister fra
Lillestrøm og omegn. Vi anser pilotprosjektet som vellykket, men ser fortsatt behov for en kvalitetssikring av hele
opplegget, ikke minst for å få avklart viktige juridiske spørsmål. Vi mener fortsatt at vedlagte dokumenter/ rutiner var
et godt utgangspunkt for pilotprosjektet høsten 2015. Men vi vurderer det som svært viktig at Skedsmo kommune
avklarer alle juridiske spørsmål og at vedlagte samarbeidsdokumenter oppdateres tilsvarende. Dette gjelder særlig det
juridiske ansvaret om noe skulle skje på slike turer (trafikkuhell, beboer som blir dårlig etc.). Vårt lokallag «kan
sykkel», men vi har ikke spisskompetanse på juridiske detaljer. I vedlagte utkast Retningslinjer for frivillige sjåfører
av sykkeltaxi står det bl a at «Når du fungerer som frivillig sjåfør, har du ulykkesforsikring gjennom kommunen». Men
på bakgrunn av de åpne spørsmålene i mailkorrespondansen fra februar 2016 må dette vel avklares nærmere…?
Vi ber herved at Skedsmo kommune redigerer vedlagte dokumenter slik at alle juridiske spørsmål avklares
tydelig. Når vi har mottatt kommunens svar vil vi vurdere på nytt hvorvidt vi ønsker å inngå et mer forpliktende
samarbeid med kommunen på dette området! Svaret bes sendt per mail til lillestrom@syklistene.no!
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er elektronisk godkjent og ekspedert kun per mail

VEDLEGG 5 – Kart med mulig turområde ved Libos

VEDLEGG 6

www.syklistene.no/2016/08/sykle-hjem-fra-sykehjem/

