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Forebyggelses- og Seniorudvalget   26. juni 2021 

     Sagsnr.: 330-2020-22597 

 

Høringssvar 

Fremtidig fokus for aktivitetscentrene 
Fremtidens aktivitetscentre har været drøftet på flere møder i Forebyggelses- og Seniorudvalget, 

senest den 8. juni 2021. Der har endvidere været afholdt temamøde den 15. april 2021 med 

interessenter fra politikere, borgerrepræsentanter, brugerråd, frivillige, Ældreråd og 

medarbejdere. 

Ældrerådet har altid sat stor pris på den måde aktivitetscentrene har kunnet favne så mange 

borgere 60+, der har deres gang på aktivitetscentrene for at deltage i de mange former for både 

kreative og fysiske aktiviteter, der findes der. Det er en ”livsstil” at komme på et aktivi tetscenter 

og have socialt samvær og drikke kaffe og spise et måltid mad sammen med andre (og ikke alene, 

derhjemme). Borgeren skal være selvhjulpen for at komme på et aktivitetscenter.  

I ”Notat af marts 2021 vedrørende fordeling af økonomi og personaleressourcer på 

Aktivitetscentrene i Slagelse” fremgår det, at ca. 950 borgere besøger aktivitetscentrene dagligt. 

Det siger noget om, at der er stor søgning til aktivitetscentrene, og særligt om formiddagen. Man 

kan spørge sig selv, om disse borgere ville have deltaget i foreningsregi uden for 

aktivitetscentrene, hvis centrene slet ikke havde været der, eller om borgeren var blevet hjemme.  

De mange frivillige, i alt 320 personer, der møder op dagligt, er i høj grad med til at drive 

aktivitetscentrene. Hvis man tæller de frivillige med, så er der i alt 1270 personer, der dagligt 

møder op på vores aktivitetscentre, det er mange borgere. 

Ældrerådet har med glæde erfaret, at Forebyggelses- og Seniorudvalget i sit møde den 8. juni 2021 

har besluttet at vælge Model 2 som ramme for aktivitetscentrenes fremtidige fokus. 

Aktivitetscentrene fortsætter nuværende aktiviteter inde på aktivitetscentrene og øger samtidig 

aktiviteter i borgernes nærmiljø gennem samskabelse med lokale aktører, med fokus på opsporing 

af udsatte målgrupper.  

Dette kan Ældrerådet støtte. 

Ældrerådet ser frem til nærmere oplysning om hvordan denne model kan etableres, både 

økonomisk og personalemæssigt, da Ældrerådet kan være bekymret for økonomien i forbindelse 

med udvidelse af aktiviteterne, uden for aktivitetscentrene i nærområderne. Etablering af fysiske 

rammer i form af indretning af lokaler, indkøb af inventar m.v., kan være en bekostelig affære. 

Hertil kommer uddannelse af instruktører og ansættelse af yderligere medarbejdere, da de faste 

medarbejdere stadig skal være til rådighed på aktivitetscentrene. Der vil også komme ekstra  
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udgifter med fokus på den svækkede målgruppe, som har begrænsede muligheder for at deltage, 

da de ikke kan transportere sig selv 

Ældrerådet ser positivt på indgåelse af partnerskabsaftaler for supplerende aktiviteter i de 

tidspunkter centrene ikke benyttes af de daglige brugere, da der er fortrinsret for den målgruppe 

aktivitetscentrene er beregnet for.  

At aktivitetscentrene bruges udenfor normal åbningstid, vil være en god udnyttelse af 

lokaliteterne. 

Det er Ældrerådets holdning, at det skal være gratis at komme på et aktivitetscenter, det vil sige 

ingen betaling af kontingent. Deltagerne skal selv betale materialerne ved de aktiviteter de 

deltager i.  

Ved deltagelse i foredrag, spisning, ture ud af huset og bankospil kan der være brugerbetaling. 

Flere og flere borgere bliver efter endt genoptræningsforløb opfordret til at fortsætte med at 

træne. Dette foregår i Aktivitetscentrenes motionslokaler, hvor der i forvejen er mange brugere, 

der motionerer. Det er ældrerådets opfattelse at motionslokalerne på nogle aktivitetscentre er 

meget små. 

Ældrerådet foreslår at der i planlægningen af kommende plejecentre, samtidigt og i forbindelse 

med byggeriet, etableres mulighed for et aktivitetscenter. Dette for at understøtte plejecentrets 

beboere men også det nære lokalsamfund, her tænkes specielt på Skælskør og Korsør.  

Det kan nævnes, at andre kommuner har denne løsning. 

Ældrerådet håber, at sagen hurtigt kan afsluttes, idet vi fornemmer en uro og bekymring blandt de 

ansatte og de frivillige, hvilket ikke er optimalt. 

Med venlig hilsen 

Slagelse Ældreråd 

Formand 

Tonny Korndrup 

 

 


