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Svar på skriftlig spørsmål til ordfører. 
Kommunesammenslåingens bakside? 
 

 
Jeg viser til skriftlig spørsmål datert 4.6.2020, spørsmålet var: 

«I nye Kristiansand skulle vi ha fokus på stedsnære tjenester.  

Vi har sykehjem og omsorgssenter i kommunens bydeler og det er sagt at man skal 

tilstrebe at innbyggerne i kommunen skal få tilbud i sin bydel så langt det er mulig.  

 

En innbygger, fra tidligere Søgne kommune, søkte om rulleringsopphold /korttidsplass 

på Søgne omsorgssenter. Tilbakemeldingen var at nå tilbys det bare rulleringsopphold 

på Vallhalla og Stener Heierdal omsorgssenter.  

Kristiansand kommune satser på hjemmebaserte tjenester og ønsker å tilby 

innbyggerne muligheten til å bo lengst mulig hjemme. Det er bra og noe de fleste 

ønsker. Men for at det skal være mulig, trenger pårørende som har en stor 

omsorgsoppgave, et avlastningstilbud.  

 

Et rulleringsopphold er et sånt tilbud. Like viktig er det at dette tilbudet blir gitt i 

bydelen. Det kan være utfordrende for eldre pårørende å reise langt for å besøke sine 

nærmeste. En lokalt tilhørighet er også viktig for de som mottar tilbudet.  

Rulleringsopphold og korttidsopphold bør fortsatt tilbys i de ulike bydelene. 

 

Mitt spørsmål til ordfører er om dette er en permanent praksis som kommunen har 

tenkt å etablere, eller om det kun er relatert til koronapandemien. 

 

Om dette er ny praksis i kommunen ber jeg om at dette kommer opp til politisk 

behandling i helseutvalget. Dette var ikke intensjonen i kommunesammenslåingen.» 

 

 

Svar: 

Under planleggingen av ny kommune var man opptatt av at det skal være likeverdige 

og gode tjenester i hele den nye kommunen.  

 

Vi har korttids- og rulleringsplasser tilgjengelige for innbyggerne i alle de tre gamle 

kommunene.  
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Det er forskjell på brukerne på en korttidsplass og rulleringsplass. Brukere på 

korttidsplass er gjerne sykere og mer hjelpetrengende enn de som er på 

rulleringsopphold. Mange av brukerne av korttidsplasser får et opphold etter en 

sykehusinnleggelse. Dette for å gjøre overgangen til hjemmet bedre, og i mange 

tilfeller for å vurdere hvilke tjenester de har behov for etter endt korttidsopphold. En 

del brukere går videre til langtidsopphold. Noen brukere kommer til korttidsavdeling i 

siste fase av livet.  

 

Valhalla helsesenter har høyere legedekning enn de andre institusjonene, og kan 

derfor ta imot brukere med komplekse tilstander.  

 

Rulleringsopphold er jevnlige opphold som gjerne gis som avlastning for pårørende 

med særlig tyngende omsorgsoppgaver, og for at bruker fortsatt kan bo hjemme. 

Oppholdene gis med ulike intervaller. Tilbudet ved rulleringsavdelingene er noe 

annerledes enn ved korttidsavdelingene. Det legges mye vekt på sosial kontakt, og 

vedlikehold av funksjon. Det legges også opp til at de samme brukerne treffes under 

de ulike oppholdene, slik at de får enda mer utbytte av den sosiale kontakten. Det 

legges opp til at brukerne får opphold på samme rom hver gang. Brukerne er 

hjelpetrengende, men ofte ikke så skrøpelige som de som er på korttidsopphold.  Ulike 

brukergrupper med ulike mål for oppholdet krever ulik kompetanse i personalgruppen. 

Erfaringen vår er at det er hensiktsmessig at rulleringsplassene er definerte plasser og 

ikke en av f.eks. 8 plasser på en langtidsavdeling.  

 

Det er stadig flere som etterspør rulleringsopphold. Det er bestemt at kapasiteten skal 

økes , og dette gjøres ved å ta i bruk flere plasser ved både Stener Heyerdal, Søgne 

omsorgssenter og Songdalstunet til den slags opphold. Dette vil være tilbud for alle 

innbyggere i kommunen.  En bestreber seg på å gi tilbud nær der brukere bor, men 

det er ikke alltid det lar seg gjøre. Det er avhengig av kapasitet.  Brukere fra gamle 

Kristiansand kan få opphold i Søgne eller Songdalen, og motsatt.  

 

Pr i dag er det rulleringsplasser i Søgne og Songdalen og på Strai i tillegg til i sentrum 

av Kristiansand. Det jobbes fortsatt med fremtidig bruk av heldøgnsplassene våre.  

 

 

Med hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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