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Skriftlig spørsmål om «Høstfest på seniorsenteret i Vågsbygd»
Jeg viser til epost fra Vidar Kleppe, DEM, av 19.09.18, som lød:
«Att: Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli
Hva er grunnen til at eldre på et stort arrangement med ca.70 deltagere på vågsbygdtunet onsdag den 19.
september ble nektet et glass vin eller en øl til maten?
Beste hilsen
Vidar Kleppe
Gruppeleder for Demokratene i Kristiansand bystyre»
Det er samtidig kommet inn interpellasjon fra Odd A. Salvesen, PP, som er satt opp til behandling i
bystyret 24.101.18:
«Ordfører
Onsdag den 19. September arrangerte vi festkveld for de eldre ved Vågsbygd Aktivitetsenter. Umiddelbart
før festen ble jeg og flere andre informert om at det ikke kunne serveres alkoholholdige drikke til maten
denne kvelden. Gjennom mine 11 år som leder av aktivitets styret, har det vært servert 1 glass øl eller vin
eller epledrikk etter ønske, og betalt kostpris. Når vi nå fikk denne beskjeden, var det mange som reagerte
av de eldre, også vi som sto for serveringen, og klagene uteble ikke. Med denne interpellasjonen håper vi å
få en forklaring på årsaken.
Kan Ordføreren forsøke å avklare hendelsen den 19 september, og hvorledes denne saken vil bli håndtert i
fremtiden?
Odd Salvesen- Pensjonistpartiet
Jeg har valgt å besvare det skriftlige spørsmålet og interpellasjonen med samme svar:
Arrangementet det vises til var høstfest ved Vågsbygd seniorsenter. Vågsbygd seniorsenter har ikke
skjenkebevilling.
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Vi har blitt kjent med at det tidligere har vært servert alkohol, og at det var behov for en gjennomgang av
rutiner og praksis – både når private eller HS-sektoren sto for arrangement. Høstfesten er et forebyggende
aktivitets-/helsetilbud i regi av seniorsenteret i HS-sektoren. Kommunens «Rusmiddelpolitiske
handlingsplan 2015-2019» har som mål at det skapes alkoholfrie soner i alle aldersgrupper. Det er
bakgrunnen for at det ble vurdert at det burde være et alkoholfritt arrangement, og at det derfor ikke ble
søkt om skjenkebevilling.
Dersom enkeltpersoner eller grupper av seniorer ønsker å benytte seniorsenterets lokaler for å arrangere
tilstelninger, har de anledning til å søke skjenkebevilling i privat regi.

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
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