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Rådmannens innstilling:
1. Tre institusjonssenger ved Verdal bo- og helsetun tas i bruk som
rulleringsplasser.
2. Merutgifter i 2010 kr. 200.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond
1800.1800.15400. Utgiften for 2011 må innarbeides i økonomiplan/budsjett.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Fra 01.03.07 ble en sengepost med 11 senger ved Verdal bo- og helsetun (VBH)
stengt. Bakgrunnen var av budsjettmessig karakter, i tillegg at 38 trygghetsboliger var
tatt i bruk slik at presset på institusjonsplasser var mindre. Etter den tid har 2 av
sengepostene på avdelingen blitt renovert med tanke på framtidige behov for flere
plasser for demente. I tillegg er det lagt til rette for endringer som måtte komme som
en virkning av samhandlingsreformen.
I ombyggingen/renoveringen ble de totale plassene redusert med 4, blant annet på
grunn av behov for fellesareal for beboerne. Fire sengeplasser ble åpnet 1. november
2008 (K- sak 105/08) på grunn av stort behov for plasser.

Tre sengeplasser er ikke reåpnet. Presset har i perioder vært stort, men en har klart å
løse det med overbelegg i perioder i tillegg til at hjemmetjenesten har satt inn ekstra
ressurser i hjemmene.
Vurdering:
Den totale situasjonen med hensyn til behov for institusjonsplasser er nå prekær både
med hensyn til antall som trenger et opphold, og ikke minst med hensyn til pårørende
som trenger forutsigbarhet for avlastning. Ved å åpne sengene, vil en kunne hjelpe
flere ved at en gjør vedtak på rulleringsopphold på 14 dager, der dette er mulig. Mange
demente bor hjemme og med kulde og vinter i vente, vurderes situasjonen uforsvarlig
dersom de tilgjengelige plassene ikke tas i bruk.

