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”Stift regelsæt har dræbt Sorø Senior Service 

I den daglige debat tales der i det offentlige meget om partnerskaber, og at frivillige skal på banen for at 

løse en del af de mange opgaver, der er. Men når det kommer til stykket, er det offentlige i nogle tilfælde 

slet ikke gearet til at håndtere partnerskaberne og aftaler med frivillige.  

Netop sådan et stift og rigidt regelsæt har gjort det af med Sorø Senior Service, der har måttet lukke, og nu 
sender Sorø Kommune i stedet den handel, senior-foreningen har formidlet i SuperBrugsen og Meny, ud af 
byen til en virksomhed i Brøndby. 

Vi er kede af det, siger Poul Nielsen, der blev den sidste formand for Sorø Senior Service i en ordning, hvor 
cirka 60 frivillige har købt ind for cirka 100 borgere i Sorø. 

- I 19 år har vi modtaget bestillinger fra Sorøs ældre borgere i et samarbejde med Sorø Kommune. Men nu 
får vi at vide, at det må kommunen ikke. Kommunen må ikke henvise borgere til ordningen eller på anden 
måde give oplysninger til os. Vi må ikke engang få de lister, vi hidtil har arbejdet efter.  

Pandemien:       Hele miseren har sin baggrund i Covid-19. Var pandemien ikke kommet,, havde kommunen 
formentlig aldrig tænkt nærmere over, hvorvidt ordningen kørte »efter bogen«. Det erkender formanden for 
social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF). 

Men da coronaen satte ind, blev seniorservices lokaler på Kaarsbergcentret inddraget, da centret skulle 
anvendes som nødlazaret. Det blev der dog aldrig brug for.  

Det var ifølge Poul Nielsen heller ikke muligt at etablere et kontor med telefon på rådhuset. Derfor blev det 
for svært for den frivillige forening at løse opgaven, så foreningen måtte tage en pause.  

Det åbnede de kommunale øjne for, at Sorø Senior Service altså ikke kunne garantere en levering, selv 
om seniorservice nok mente, at det burde man kunne finde en løsning på. Der opstod også spørgsmål 
omkring databeskyttelses forordningen, og så er det ligeledes i reglerne fastslået, at hvis en kommune 
skal visitere til sådan en leverance, skal leverancen i udbud. 

Lukket og slukket  
- Vi fik at vide af kommunen, at vi selv var velkomne til at gå ud og skaffe os kunder, men det vil vi ikke 
binde an med. Vi ønskede bare at gøre en nyttig, social indsats, siger Poul Nielsen.  

- Vi har stadig svært ved at forstå, at vi ikke kunne få listen over de kunder, vi hidtil har betjent, men det 
kunne vi altså ikke. Resultatet blev, at vi på generalforsamlingen forleden måtte lukke foreningen. Vi 
prøvede at høre, om der var nogen, der ville gå ind i bestyrelsen på det nye betingelser, men det var der 
ikke. 



Et andet spørgsmål handler om økonomi. Sorø Senior Service fik for tre år siden 50.000 kroner i kommunal 
støtte om året. Det blev i 2019 sat ned til 40.000 og i 2020 til 30.000 kroner.  

- Det kan vi heller ikke drive ordningen for, siger Poul Nielsen. 

- Kommune peger godt nok på, at vi havde en for stor egenkapital, men der skal altså være lidt at stå imod 
med, og der er jo også i vid udstrækning tale om sponsorbidrag, der skulle bruges til at gøre lidt godt for de 
frivillige hjælpere. 

Pengene blev så brugt forleden til lidt god mad ved generalforsamlingen, mens de 30.000 kommunale 
kroner sendes tilbage til social- og sundhedsudvalget igen. 

- Det er ærgerligt, at det åbenbart ikke var muligt at finde en løsning. Det mener vi stadig, at der burde have 
været, siger Poul Nielsen. 

- Og hvis du spørger mig, om jeg er tilfreds med Sorø Kommune i den her sag, er svaret nej. ” 

 

 


