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Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren om «Seniorsentrene i Kristiansand"
Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost datert 21.08.18, som lød:
«Ærede ordfører
La meg med en gang slå fast at senior-sentrene i Kristiansand kommune er et viktig og riktig tilbud de
de av våre seniorene som ønsker en aktiv pensjonisttilværelse. I dag er det stort sett en kommunalt
ansatt som bestemmer det meste av innholdet ved kommunens ulike senior-sentre til de ca 17.000
seniorene i Kristiansand kommune.
Demokratene mener at senior-sentrene kan utvikles og bli mye bedre ved at seniorene i langt større
grad enn nå - får styre og bestemme innholdet og aktivitetene ved senior-sentrene. Det er også en
utfordring at virksomhetene har det mangelfulle ved seg at praktisk talt alle aktiviteter må foregå
innenfor rammen av arbeidstiden for kommunale funksjonærer.
Dette gjør det videre vanskelig å ha aktiviteter etter kl.15.00 på virkedager og man får stengte
lokaliteter fra fredag til mandag. Noe som er en dårlig utnyttelse av de fine sentrene.
Dersom tillitsvalgte seniorer bokstavelig talt overlates nøklene og styringsansvar så vil senior-sentrene
kunne utvikles i betydelig grad - samtidig som kommunen da stimulerer og utløser det
frivillighetspotensiale som ligger i denne aldersgruppen.
Vi i Demokratene ser for oss en modell der Kristiansand kommune legge til rette for opprettelse av
seniorforeninger tilknyttet de ulike senior-sentrene som skal bestemme innhold, program og hvilke
aktiviteter som skal tilbys - der dagens aktivitetsledere ved senior-sentrene skal fungere som en
administrativ hjelp og støttefunksjon.
Er ordføreren enig med Demokratene i dette?
Kristiansand 21. august 2018
Vidar Kleppe
Gruppeleder for Demokratene i Kristiansand bystyre»
Svar:
Aktiv Senior består i dag av 4 seniorsentre i Kristiansand kommune. Seniorsentrene tilbyr aktiviteter,
kurs og sosiale møteplasser for de som er 60+ og ønsker en aktiv pensjonisttilværelse. Tilbudet skal
fremme både; høy kognitiv aktivitet, høy fysisk aktivitet, et aktivt sosialt liv og godt kosthold hos
seniorer. Utviklingen av seniorsentrene bygger på rapporten: «Utredning om framtidens
eldresentertjeneste i Kristiansand», som ble politisk behandlet februar 2016.

I 2018 er det gjennomsnittlig ca. 1100 besøkende på seniorsentrene i løpet av en uke. Hvert
seniorsenter driftes av en aktivitetsleder. Aktivitetslederne tilrettelegger og koordinerer ulike kurs,
aktiviteter og arrangementer og er «det sosiale limet» for besøkende. Planlegging og gjennomføring av
aktiviteter er i høy grad basert på deltakerstyring og frivillighet for og av seniorene selv.
Bruker - og deltakermedvirkning i planlegging og prioritering av tilbud er avgjørende for at
seniorsentrene skal treffe målgruppen, rekruttere nye deltakere og involvere frivillige. Ved dagens 4
seniorsentre er det opprettet aktivitetsutvalg bestående av ansatte i Aktiv Senior, brukere av
seniorsenteret og enkelte lokale frivillige organisasjoner. Aktivitetsutvalgene møtes 4-6 ganger i løpet
av året og har følgende oppgaver:
•
Delta i planlegging av aktiviteter, derav program hvert semester
•
Gjennomgå forslag til innhold og nye aktiviteter
•
Bidra til å rekruttere frivillige
Det ble våren 2018 gjennomført en større brukerundersøkelse ved alle seniorsentrene (n=477). Denne
gir et bredt og utfyllende bilde av deltakernes opplevelse av tilbudet i dag, og resultatene blir vektlagt i
videre utvikling av tilbudet. Her oppgir 84 % at de er fornøyd/svært fornøyd med utvalget aktiviteter.
Det er også gjennomført flere dialogmøter ved oppstart av nytt seniorsenter i Rona, med mål om at
seniorene bidrar med engasjement, innhold og aktivitet. Tilvarende dialogmøte er planlagt
gjennomført i høst, og vurderes igangsatt ved øvrige seniorsentre.
Aktiv senior er et tilbud til seniorer og pensjonister, og åpningstiden er tilrettelagt for å bidra med
meningsfull aktivitet på dagtid. Det er også flere ukentlige deltakerstyrte arrangementer og aktiviteter
på ettermiddagstid, eks. bridge, dans, allsang m.m. Det er ikke oppfattet et behov for åpne tilbud med
tilstedeværelse av kommunalt ansatte på kveldstid. Lokalene benyttes imidlertid av flere frivillige lag
og foreninger med/for seniorer på ettermiddag- og kveldstid.
Seniorsentertjenesten deler ønsket om økt engasjement, bidrag og deltakelse fra seniorene selv. Dette
vil være en viktig forutsetning for å kunne utvikle og utvide tilbudet i takt med framtidens økende
antall eldre. Det arbeides derfor kontinuerlig med å finne gode måter å nå ut til flere seniorer som
ønsker å bidra for egen og andres del, jfr. innslag NRK Sørlandet mandag 27.august 2018
https://www.nrk.no/sorlandet/nrk-sorlandet-18_50-1.14182751 (3:10).
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