
 
 
 

Tilsikta eller utilsikta effekt av vedtak i sak 23/20 

 
Seniornett Drammen er en organisasjon av og for eldre i Drammen. 
Målsettingen vår er å hjelpe og støtte eldre inn i den digitale hverdagen og 
gjøre vårt for at de skal forbli trygge digitale brukere så langt inn i 
alderdommen som mulig. For å oppnå dette gir vi et bredt tilbud innen bruk av 
data. 
 
Siden høsten 2021 har vi sammen med Drammen Pensjonistforening etablert 
det vi har kalt «Datastue Drammen» som en del av et landsomfattende 
prosjekt for å få flere eldre til å ta i bruk digitale verktøy. Dette prosjektet er 
organisasjonsmessig uavhengig av Seniornett Drammen. På sentralt hold har 
partene Pensjonistforbundet, Seniornett og staten gått sammen om en avtale 
som skal legge til rette for lokale kurs. Staten gir et tilskudd hvor hver 
kursdeltaker som vi klarer å få gjennom disse kursene. 
 
Denne henvendelsen baserer seg på utfordringer vi møter i Seniornett 
Drammen og i Datastue Drammen i relasjon til håndhevingen av vedtak i sak 
23/20 i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet. 
 
Vedtaket lyder slik: «Det åpnes ikke for å ta betalt på noen av bibliotekets 
arrangementer, verken fra biblioteket eller samarbeidspartnere.» 
 
Vi har ikke vært kjent med dette vedtaket før ganske nylig. Siden høsten 2021 
har vi arrangert 10 Datastue-kurs i regi av Datastue Drammen. 8 av disse 
kursene har blitt avviklet på møterommet på Drammensbiblioteket. Alle 
deltakere har måttet betale en egenandel på samlet kr 100 for å delta på 4 
kurs-dager. Denne egenandelen er bestemt av de sentrale partene, 
Pensjonistforbundet, Seniornett og staten. Motivasjonen for egenandelen er 
etter hva vi har fått opplyst erfaringen om at straks noen betaler noe for å følge 
et kurs, så er de i større grad tilbøyelig til å møte fram og delta. 
 
Vi har nå blitt gjort kjent med at vi ikke kan kreve en slik egenandel (som 
forøvrig i midten av mars ble hevet til kr. 200) på kurs vi arrangerer på 
møterommet på Drammensbiblioteket. Vi kunne i høst benytte et annet 
kurssted som ikke hadde disse begrensningene. Det kan vi av ulike grunner ikke 
lenger gjøre.  
 



Vi har fortsatt en liten kø av eldre som ønsker å bli flinkere digitale og ønsker å 
delta på Datastue-kursene. Ved litt aktiv markedsføring kunne vi nok fått en 
større kø for det er mange eldre i Drammen som trenger opplæring i bruk av 
digitale verktøy. Nå er vi usikre på om vi skal arbeide videre langs dette sporet 
med Datastue Drammen. 
 
Inntil videre stopper planlegging av flere kurs før sommeren. Vi legger nå bort 
de planene og håper på en positiv avklaring før sommeren slik at vi kan ta til 
med friskt mot når høsten kommer. Men dersom en avklaring drøyer for lenge 
så antar vi at det vil bety «kroken for døra» på Datastue Drammen.  
 
Vi antar at dette er en utilsiktet virkning av vedtaket. Vi har ellers stor 
forståelse av at man ikke skal drive «butikk» i bibliotekets lokaler. Muligens 
gjelder vedtak for de åpne arrangementene på Drammensbiblioteket og ikke 
for den aktiviteten som drives på det lukkede møterommet. 
 
Vi møter noe av den samme problematikken i Seniornett Drammen på vår egen 
kursaktivitet. Vi har de siste årene lånt møterommet for å tilby ulike kurs i vår 
egen regi. Det kan være alt fra bruk av Facebook, hvordan laste ned apper osv. 
Disse kursene har vært gratis for våre medlemmer. Vi veit jo at mange eldre 
sirkulerer omkring oss og gjerne vil delta på kurs og møter uten nødvendigvis å 
være medlemmer. Det synes vi er ok, men vi har da tatt en egenandel på kr. 75. 
Vi har samtidig invitert dem inn som medlemmer og sagt at om de melder seg 
inn vil alle kurs i regi av Seniornett Drammen være gratis. 
 
Vi kan løse denne utfordringen ved å kjøre våre kurs eksklusivt bare for våre 
medlemmer. Samtidig så liker ikke å ekskludere noen, så vi synes ordningen 
med en liten egenandel for ikke-medlemmer som ønsker å delta er å 
foretrekke. I løpet av året dreier det seg ikke om mye penger for oss i slike 
egenandeler, men reint organisasjons-«hygienisk» er det viktig at vi lar våre 
medlemmer få visse fordeler, f.eks. som å delta gratis på kurs. Vi frykter at om 
vi aldri gjør forskjell på medlemmer og ikke-medlemmer så undergraver vi vår 
egen organisasjon. Det tror vi ikke tjener verken byens eldre eller Drammen 
kommune. 
 
Til orientering så mottar Seniornett Drammen for året 2022 kr. 40 000 i 
økonomisk støtte fra Drammen kommune. Dette er med på å bidra til at vi nå 
har en trygg økonomi. Som tidligere nevnt så betyr egenandelen på kr. 75 som 
vi krever av ikke-medlemmer for å delta på kurs hos oss ikke noe særlig 



økonomisk for oss. Det er mer ment som et lite «spark bak» for å melde seg 
inn.  
 
Datastue Drammen er en egen og uavhengig organisasjon. Den har sin egen 
økonomi og styres etter retningslinjene som fattes sentralt. 
 
Utover å kjøre kurs to ganger i måneden, så arrangerer vi månedlig et tema-
møte på Drammensbiblioteket, åpent og gratis for alle som ønsker å komme. I 
tillegg har vi Datahjelp to ganger i måneden, også på Drammensbiblioteket. 
Dette tilbudet er også åpent og gratis for alle. 
 
Som sagt, vi kan løse utfordringen for Seniornett Drammen ved å tilby våre kurs 
eksklusivt for våre medlemmer. Men vi synes ikke det er noen god løsning. Vi 
kan leite etter andre lokaliteter å ha vår aktivitet, men det er ikke det vi 
primært ønsker og det er ikke mange slike kursfasiliteter i Drammen. 
 
Vi håper at utvalgsmedlemmene og utvalget kan gå gjennom saken på nytt. Det 
bør være mulighet for flere løsninger. Vi antar at dere selv ser flere slike. En 
mulighet kunne være at dere presiserer at deres vedtak ikke gjelder lukkede 
arrangementer som foregår på møterommet. I reglene for låne/leie av 
møterommet er det ganske sikkert presisert at møterommet bare kan lånes til 
frivillige lag og foreninger. 
 
Vi ønsker avslutningsvis å presisere at dersom dere ønsker å gjøre om vedtaket 
eller ev. komme med presiseringer, så bør ikke det vente til høsten.  I relasjon 
til Datastue Drammen kan det være for seint. Når det gjelder Seniornett 
Drammen så kan ikke vi annet gjøre enn inntil videre å tilby våre kurs eksklusivt 
til våre medlemmer og ikke andre. 
 
 
 
 


