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Innledning

Uttalelsen gis

B På vegne av foretak/lag/forening 

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

eide eldreråd

Adresse

Buråket 29

Postnummer

6490

Poststed

EIDE

Telefon

92404219

E-post kontakt

jonskarv@neasonline.no

Uttalelse

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

B Ja 

Navn på høringssaken

B Høring - Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

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

Møte Eide eldreråd, onsdag 04.12.19, kl 13.00 

Møterommet Furutoppen. 

 

Til stede: 

Jon Skarvøy 

Kolbjørn Gaustad 

Kirsten Lyngstad 

Olgunn Johansen 

 

Møtte ikke: 

Julie Lindseth. 

 

 

Høringsuttale enstemmig vedtatt. 

 

 

Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 

Høringsuttale fra Eide eldreråd 

 

 

Eldrerådet har som oppgave å gi råd for ivareta eldres brukerinteresser. 

Samordning av to budsjetter og to driftsopplegg er en krevende oppgave. Rammebudsjettering uten beskrivelser gir 

eldrerådet en umulig oppgave i å gi råd om tjenestetilbudet til eldre. Umulig å vite hva som er kuttet eller ikke innen 

eldreomsorgen fra 2020 og fram til 2023. Virkningen for de eldre i Hustadvika kommunen er ikke beskrevet. 

 



Behovsutviklingen 

Budsjett 2020 og økonomiplan 2021- 2023 mangler opplysninger om behovsutviklingen for kommunens 

brukergrupper i planperioden. 

Eldreomsorgen vil etter en vekst på 240 eldre over 67 år i nåværende fireårs-periode, øke ytterligere med 300 i 

kommende fireårs planperiode, herav 80 eldre over 80 år. 

Budsjett og økonomiplanen synes kun å omhandle sparing og kutt, og synes ikke å ta hensyn til kommende 

behovsutfordringer innen eldreomsorgen. Dårlig planlegging. 

 

Nedlegging av 11 langtidsplasser ved Fræna sjukeheim. 

Nedlegging av en avdeling med 11 langtidsplasser ved Fræna sykehjem fra 01. juli i 2020, er et dramatisk tiltak for 

eldreomsorgen. Samtidig ser det ut til at 9 stengte langtidsplasser ved Slettatunet i Eide fortsatt også skal holdes 

stengt. Nedlegging av 20 langtidsplasser kommer til å få stor negativ virkning for de eldre med størst behov for 

langtids pleie og omsorg. Også Hustadvika vil nå måtte ta i bruk korttidsplasser til langtidspleie. 

Å få omplassert avdelingens pasienter og kvitte seg med avdelingens ansatte innen 1. juli, vil bli utfordrende. Tiltaket 

bør ikke gjennomføres. 

 

Budsjettøkonomi og realøkonomi. 

I budsjettøkonomien er det enkelt å få budsjettet til å vise ønsket resultat. I realøkonomien må kostnader og ansatt 

tas vekk for at planlagt kutt kan oppnås. Krevende. 

 

Spareprosjekt fra 2021 

Budsjettet for hjemmetjenestene har et kuttprosjekt på 3,3 mill. kalt velferdsteknologi. Å kunne redusere 

hjemmetjenestene med stillinger tilsvarende kr 3,3 mill. med kommende eldrevekst, synes realøkonomisk helt 

urealistisk. 

 

Økonomiplanen har også forslag om kuttprosjekt for å spare kr 20 mill. gjennom kutt fra 2021. Realøkonomisk vil det 

bety at anslagsvis 20-25 ansatte må sies opp. Det synes ikke realistisk at syke, skrøpelige og demente eldre kan 

løse budsjettutfordringene til nykommunen. Kommunen har mange andre tjenester som kan kuttes før pleie og 

omsorgstilbudet til syke, skrøpelig og demente eldre kuttes. 



Det vil derfor være feil å tildele kuttprosjektet til Helse og omsorgsutvalget som ikke kan forventes å foreslå kutt på 

andre tjenesteområder. Kuttprosjektet må tildeles formannskapet. 

 

Eide, 04.12.19 

 

Eide eldreråd 

Jon Skarvøy, leder 

 

 


