
I byråets framskriving
av kommunenes folke-
tall i 2040 ser Statistisk
sentralbyrå at det kan
være over 16.000 inn-
byggere i Holmestrand i
2040 mot litt over
10.200 i dag.

KNUT S. EVENSEN
Telefon: 33099001

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: – Dette vil gi oss
både utfordringer og mulighe-
ter, kommenterer ordfører Alf
Johan Svele.

16.000 i Holmestrand
SSB har tatt for seg en tenkt be-
folkningsutvikling på tre nivåer
– middels, lav og høy (se tabel-
len nederst på siden). Framskri-
vingen forteller at det først og
fremst er Holmestrand og Sande
som vil øke sitt folketall sterkt –
til rundt 16.000 innbyggere i
2040. Hof vil få et lavere folke-
tall enn i dag, med lav vekt, men
vil kunne økte fra dagens 3.000
til 3.700 med høy vekst. Re vil
sakke bak Sande i en slik tenkt
utvikling som baserer seg på
svært mange parametere, blant
annet beliggenhet og infrastruk-
tur.

– Flere har hevdet at stor vekst
løser de fleste av våre utfor-

dringer, men jeg er ikke så sikker
på det, sier Svele. – Etter min
mening gjelder det å få til en ba-
lansert utvikling – med plass til
alle. En uhemmet vekst vil kun-
ne koste oss dyrt.

Måklare oppgavene
– Hva er de største utfordring-
ene sett fra ditt ståsted?

– Det er at vi samtidig får en
økonomi som gjør at vi kan løse
utfordringene vi får på service-
fronten, skole, eldre og andre
funksjoner som må henge med.
Flere av skolene vil måtte gå opp
til to parallellers linjer. Vi kan
heller ikke se bort fra at et urba-
nisert sentrum vil kunne bli bar-
nerikt igjen.

– Vil det være plass og boliger
for så mange som pluss 6.000 –
det kan fort bli mellom 3.000 og
4.000 nye leiligheter?

Ny tversoverforbindelse
– Vi vet hva som bygges og plan-
legges i sentrum i dag om lag 250
nye leiligheter- i tillegg har vi
planene til Rom eiendom og an-
dre – tilsvarende 500–600 leilig-
heter samlet. En ny tverrforbin-
delse ved Sjøskogen kan også ut-
løse store områder ved Gull-
haug–Kleiverud, fortetninger
andre steder i gamle Botne, og i
tillegg vil det være spennende
hva Hillestad utvikling får til.
Men å få opptil 16.000 innbyg-
gere i 2040 vil kreve svært mye av
oss.

– Rådmannen ønsker seg flere
skattytere, men samtidig folk
som betaler mye skatt?

Balansert utvikling
– Jeg mener likevel at vi må ha en
balansert utvikling med plass til
alle slags typer mennesker.
Mangfold er viktig. Men samti-
dig skal vi være oppmerksom på
at vi sliter på levekårsindeksene
selv om vi kan være i ferd med å
bedre oss på slike indekser.

– Bør Holmestrand tilstrebe
andre typer arbeidsplasser?

-Vi har nok vært spesielt opp-
tatt av industri fram til nå, og jeg
ser at det er spennende med
flere kontorarbeidsplasser, som
f. eks. de Skanska har brakt til
sentrum. Det er også spennende
planer om det samme på Bents-
rud.

– Må en ikke være mer bevisst
både i planlegging og styring
for å få en ønsket utvikling?

– En må være veldig beviss t–
det er riktig, spesielt i det kom-
munale planarbeidet, men jeg
kommer også tilbake til at vi må
være åpne for mangfoldet.

Gradvis økning
– Med 6.000 flere fram til 2040 vil
det også kreve ekstra årvåkenhet
når infrastrukturen planlegges
framover, mener Svele .–En øk-
ning vil heldigvis skje gradvis, og
det vil nok gå seg til både med
det ene og det andre, men vi må
nok tenke mye nytt og ikke være
redd for å bruke byen– åpne opp
for mer trafikk, flere besøkende
og mer liv og røre. Når bom-
mene i Sande forsvinner, må vi
håpe at dette vil skape mer akti-
vitet på tvers av kommunegren-
sene igjen, Og aktivitet avler ak-
tivitet. Det gjelder å fylle akti-
viteten med innhold, mener
Svele.
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Når eldre mennesker utsettes
for overgrep, er det i de fleste til-
feller deres egne barn som er
overgripere. Det viser en studie
utført av Nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk
stress som ble offentliggjort 7.
juni.

Mange eldre frykter overgrep
fra fremmede når de går ut. Det
er imidlertid langt flere eldre
som utsettes for overgrep i eget
hjem, der overgriperen er en av
deres nærmeste. Overgrepene
omfatter både vold, trusler,
pengeutpressing og trakasse-
ring. Verbal utskjelling kan være
like destruktivt, opprivende og
skadelig som fysiske overgrep.
Omsorgssvikt og mangel på
hjelp er også overgrep. Trusler
og engstelse for hva som kan
komme til å hende, oppleves
også som svært belastende.

Forskning viser at overgrep
mot eldre ofte skyldes familie-
konflikter og mellommenneske-
lige kriser i familien. Sykdom og
omsorgsbyrde kan være en
medvirkende årsak til at konflik-
tene oppstår.

I andre saker er psykiske li-
delser og rusmiddelmisbruk hos

overgriper et hovedproblem.
Mange eldre må ta seg av psy-
kisk syke eller rusbelastede
voksne barn og barnebarn. Det-
te viser at det også er viktig for
eldre pårørende at tilbudet
innenfor psykisk helsevern og
rusbehandling bygges ut og styr-
kes.

Overgrep mot familiemed-
lemmer ikke er en privatsak. Det
er en utfordring og nå frem til el-
dre som utsettes for overgrep
med hjelpetiltak fordi de opple-
ver situasjonen som tabubelagt.
Det er en situasjon de vil skjule,
en vanskelig og uverdig situa-
sjon de helst ikke snakke om.

Høyre og Samarbeidsregje-
ringen fremla sommeren 2004
en handlingsplan mot vold i
nære relasjoner med 30 konkre-
te tiltak. En rekke av disse tilta-
kene er rettet mot å øke kunn-
skapen om overgrep i hjelpeap-
paratet. Planen inneholder en
strategi for å synliggjøre og der-
med forebygge familievold. Til-
takene tar også sikte på å gi bed-
re oppfølging til overgrepsutsat-
te fra den kommunale helse- og
sosialtjenesten. Jeg hadde for-
ventet at den rødgrønne regje-

ringen hadde fulgt opp denne
handlingsplanen. Det har dess-
verre ikke skjedd viser undersø-
kelsen fra Nasjonalt kunnskaps-
senter.

I dag er det kun to ”Vern for el-
dre ”kontorer i hele landet, og
ansatte i helsesektoren har, i føl-
ge studien, for dårlige kunnska-
per om temaet. Oslo, Bærum og
Trondheim kommuner har
imidlertid etablert et gratis
”vern for eldre” tilbud. Tjenes-
ten er en del av kommunens
trygghetsskapende tilbud og
skal hjelpe eldre som står i fare
for eller er utsatt for overgrep.
Sammen med den eldre kan
denne hjelpetjenesten finne
frem til hvordan den vanskelige
situasjonen kan løses. ”Vern for
eldre” gir råd og veiledning,
samordner hjelpetiltak og opp-
retter samarbeid mellom hjel-
peinstanser. Et vellykket tiltak,
som har gitt mange eldre i en
vanskelig livssituasjon svært
god hjelp.

Det er ingen grunn til å tro at
dette problemet er mindre i an-
dre kommuner. Jeg vil sterkt
oppfordre kommuner i hele lan-
det til å etablere tilsvarende til-

tak for å sikre at eldre som treng-
er det får et slikt vern. Uavheng-
ig av hvordan tilbudet utformes,
er det nødvendig at den kom-
munale hjelpetjenesten står rus-
tet for å bistå eldre som utsettes
for overgrep slik at de får riktig

hjelp, og ikke blir kasteballer
i systemet.

Sonja Irene Sjøli, stor-
tingsrepresentant for
Høyre
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Tatt seg opp
på Havnekroa
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Nå har
de tatt seg opp på Havne-
kroa, sier en innringer til
Jarlsberg. - Jeg var der
forleden kveld og da var
på maten, servicen og alt
annet svært tilfredsstil-
lende. Nå må vi håpe at
den nye virksomheten
har kommet på rett kjøl
etter en trang start, me-
ner vedkommende.

Hadde to ba-
tangakniver
RREE:: Ei 40 år gammel
uføretrygdet dame i Re
har fått 4.800 kroner i bot
for å ha eid to batanga-
kniver. Knivene ble opp-
daget av politet under en
ransaking i kvinnens
hjem. Ved siden av måt-
te hun tåle inndraging av
knivene. Saksomkost-
ninger ble ilagt med
3.000 kroner av tingret-
ten. Damen hadde opp-
rinnelig fått en bot, men
denne godtok hun ikke.

Nytt godt
år for Tess
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Tess,
som har en av sine
mange avdelinger i Hol-
mestrand, har lagt et nytt
godt år bak seg. Omset-
nignen i 2011 økte med
9,4 prosent til totalt 2,13
milliarder kroner. Resu-
latet før skatt endte på
125,9 millioner kroner,
5,9 prosent av omset-
ningen, viser regnska-
pene som er lagt fram i
disse dager. Tess åpnet
sju nye virksomheter i
Norge i 2012.

16.000 personer i 2040?

FFOOLLKKEETTAALLLLEETT:: Økt folketall gir både utfordringer og muligheter, me-
ner ordfører Alf Johan Svele.

Overgrep mot eldre er ingen privatsak

OOVVEERRGGRREEPP:: Innsenderen skriver om overgrep mot eldre.
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••KKoommmmuunnee.. DDaaggeennss:: MMiiddddeell;; vveekkvvsstt:: LLaavv vveekksstt;; HHøøyy vveekksstt;;
•Holmestrand: 10.251 14.096 12.621 16.206
•Sande: 8.680 13.739 12.276 15.826
•Hof: 3.048 3.295 2.953 3.720
•Re: 8.936 11.815 10.523 13.742
•Svelvik: 6.581 8.020 7.185 9.169
•Samlet: 37.496 50.965 45.568 58.763




