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Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Jon
Etternavn

Skarvøy
Adresse

Buråket 29
Postnummer

Poststed

6490

EIDE

Telefon

92404219
E-post

jonskarv@neasonline.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Ja

Navn på høringssaken
A

Høring - Familens hus

A

Høring - Nærdemokratiske ordninger i Hustasvika kommune

A

Høring - Skolestruktur Sylte/Malme, Haukås og Tornes

B

Høring - Planprogram Hustadvika kommune

Dato på kommunens høringsbrev
Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

UTTALE TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2020-2030, HUSTADVIKA KOMMUNE.
På side 12, under avsnittet om eldre oppgis:
«Andelen eldre fra 80 år og oppover vil etter framskriving mot 2032 stige. Her viser statistikken en økning på 7 % i
både Eide og Fræna fram til 2030.»
Opplysningen er intetsigende, kan misforstås og er helt ubrukelig for kommunens planlegging.

Befolkningsframskrivingen for Hustadvika kommune viser følgende netto eldrevekst.
Fram til 2030:
-

Vekst antall eldre over 67 år på 847, eller 41 %.

-

Vekst antall gamle eldre over 80 år på 448, eller 80 %.

Fram til 2040:
-

Vekst antall eldre 67+ år på 1364, eller 66 %.

-

Vekst antall gamle eldre 80+ år på 818, eller hele 146 %.

Den oppgitte folketallsutviklingen for eldre i planutkastet må korrigeres snarest!

Folketallsutviklingen er den viktigste faktoren for behovsutviklingen og grunnleggende for planleggingen av
kommunens framtidige tjenesteproduksjon; som barnehageplasser, skoleplasser, hjelpetjenester til eldre,
helsetjenester for eldre, mv. I tillegg er folketallsutviklingen avgjørende for kommunens rammetilskudd. Færre barn vil
gi redusert rammetilskudd. Flere eldre vil gi økt rammetilskudd.
Framskrevet folketallsutvikling for Hustadvika kommune viser redusert antall barnehagebarn, redusert antall
skolebarn og stor vekst antall eldre.
Omlag 80 % av eldre over 67 år er ikke mottakere av kommunale eldretjenester. Om lag 10 % mottar varierende grad
av hjelpetjenester, og 10 % er mottakere av helse- og omsorgstjenester.
Mer enn en dobling av gamle eldre og tilsvarende behovsvekst for helse og omsorgstjenester til syke, skrøpelige og
demente eldre, vil etter hvert bli en svært omfattende og krevende oppgave i over 20 år.
Eldreveksten blir en så dominerende utviklingsfaktor og etter hvert innebære så stor og langsiktig oppgavevekst for
kommunen, at det bør vedtas å utarbeide egen «eldreplan».

Eide den 01.08.18
Jon Skarvøy
Leder Eide eldreråd og Eide Pensjonistforening

