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Saksopplysninger:
I forberedelsene til arbeidet med økonomiplan 2012-2015 utredes ulike tema for å
legge kunnskapsbaserte vurderinger til grunn for tiltak og prioriteringer. Prioriterte
brukergrupper i den foreliggende kartleggingen er mennesker med demenssykdom
eller hukommelsessvikt av en slik art at de må ha kontinuerlig tilsyn, og mennesker
med nedsatt funksjonsevne (fysisk og/eller psykisk).
Alle innbyggere bestemmer selv hvor de vil bo. Kommunen skal imidlertid medvirke
til å skaffe bolig til de som ikke greier det selv (jfr Lov om sosiale tjenester § 3-4). For
kommunen er det formålstjenelig å planlegge tilrettelegging av bolig og tjenesteytelse
sett i sammenheng. For å møte utfordringene i samhandlingsreformen, samt

utfordringene en ser med hensyn til rekruttering og økonomi, er det vesentlig med
samordnet planlegging.
Rapporten gjør rede for et meget stort behov for kommunale tjenester som krever
heldøgns bemanning i årene framover. I årene fram mot 2020 kjenner vi i dag til at
minst 30 personer med nedsatt funksjonsevne vil ha behov for meget omfattende
kommunale tjenester. De aller fleste av disse vil også ha behov for egen bolig. Når det
gjelder mennesker med demenssykdom/hukommelsessvikt, gjør rapporten rede for at
det i dag er ca 30 personer som kunne nyttiggjort seg et tilbud med heldøgns
omsorgstjeneste i bofellesskap før de evt har behov for sykehjemsplass. Prognoser
viser at antall demente i Verdal vil øke med 10 fram mot 2015, og ytterligere med 10
fram mot 2020. Faglige vurderinger innenfor demensområdet har lagt fram sine
betenkninger med å bruke bofellesskap i stedet for sykehjem som en del av botilbudet
til denne gruppen mennesker. Dette er omtalt i rapporten.
Rapporten anbefaler hvilke tiltak som bør settes i gang på kort sikt, og hvilke prosesser
som bør planlegges på lengre sikt for å imøtekomme de utfordringer en ser i dag
innenfor dette området.
Vurdering:
Brukerbehovet i forhold til tjenester og bolig er i dag stort, og vil i årene framover øke
betraktelig. Å planlegge bygging av samlokaliserte boliger vil sette kommunen i bedre
stand til å håndtere den økonomiske og rekrutteringsmessige utfordringen vi har. Å
opprette personalbaser for enkeltpersoner i spredte hjem er økonomisk belastende. Det
er også meget sårbart rekrutteringsmessig, da en i dag opplever vansker med å
rekruttere personell inn i den type stillinger. En ser ut fra dette at det vil være gunstig
for kommunen å planlegge bygging for samlokalisering av tilrettelagte enheter. Det vil
også for flere av brukerne kunne være gunstig sosialt og trygghetsmessig med en slik
type samlokalisering.
Arbeidsgruppa har kommet med anbefalinger til videre tiltak. For å møte utfordringen
i årene framover, må tiltakene vurderes og evt iverksettes.

