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Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha? Uttalelse
fra Eldrerådet
Eldrerådet behandlet ovennevnte sak i møte 19. april og vedtok enstemmig følgende
uttalelse:
1. Ved vurdering av behovet for heldøgns boliger og institusjonsplasser må det også tas
hensyn til at antall eldre fra 67-79 økes med over 300 fra 2016 fram til 2020, og ikke
kun legge vekt på at antall eldre over 80 bare har en svak økning. Det er behov for
heldøgns omsorg også i denne aldersgruppen.
2. Eldrerådet ber om at det i vurderingen om valg av heldøgns omsorgsboliger eller
institusjonsplass legges størst vekt på hvilket tilbud det faglig er behov for og ikke
det alternativet hvor staten yter mest tilskudd.
3. Det er behov for sikre tall for antall demente i kommunen, som grunnlag for
planlegging av framtidige heldøgns omsorgs- og institusjonsplasser. Slik oversikt må
framskaffes i løpet av året.
4. Eldrerådet mener at kommunen skal ha som mål at antall heldøgns omsorgsboliger
og institusjonsplasser til enhver tid ligger nært opp til nasjonal norm (27 %).
5. I rådmannens innstilling pkt. 2 står bl.a.:
I perioden 2021-2022 gjøres nye helhetlige vurderinger for ny kapasitetsøkning.
Eldrerådet mener imidlertid at det bør foretas en kontinuerlig vurdering av
kapasitetsøkningen.
6. Eldrerådet mener at saksframstillingen gir en god oversikt av behov for varierte
tilbud for de eldre. Spesielt er omsorgstrappa en god illustrasjon. Gjennom
videreutvikling av ulike tilbud bør det også på trinn 3, Korttid, vurderes å legge inn
dagtilbud som et avlastningstilbud for pårørende.
7. Eldrerådet viser til de utfordringer par har, hvor begge, eller den ene, har stort
omsorgsbehov. Det må i slike tilfeller legges til rette slik at de som ønsker det
fortsatt kan bo sammen. Dette må det tas hensyn til i utformingen av de nye
boligene.
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