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En trygg og verdig alderdom?
Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av et helhetlig
helse – og omsorgsbehov burde ta utgangspunkt i at Verdal en typisk industriarbeiderkommune.
Verdal har 113 sykehjemsplasser i dag og skulle hatt 162 i følge den nasjonale normen. Når
kommunen likestiller heldøgnsplasser og trygghetsboliger med sykehjemsplass blir dekningsgraden
nesten 25 %. Det antas at kommuner skal ha sykehjemsplasser som tilsvarer 25 % av antall
innbyggere over 80 år. På den bakgrunn hevder kommunens administrasjon at behovet for
sykehjemsplasser i Verdal synker i perioden fram til 2020 fordi antall eldre over 80 år går ned.
Når de store etterkrigskullene (de som er født i perioden 1945 til 1950) blir gamle vil alle kommuner
få behov for flere sykehjemsplasser og omsorgstilbud. Men konsekvensen av industrietableringa med
Aker i 70-80 åra med tilflytting av hundrevis av 25-30 åringer, melder seg nå for Verdal med ekstra
stor tyngde. Av de store kommunene i Nord-Trøndelag er det bare i Verdal at antall eldre i gruppa
67-79 blir fordobla de neste 15 årene.
I ”Statusrapporten Helse og velferd 2011, Verdal kommune”, avdramatiseres denne fordoblinga av
aldersgruppa 67-79 år med at vi er ”den billige” eldregruppa. Fakta er derimot at 2 av 3
industriarbeidere forlater yrkeslivet som uføre og vi veit at uføre har en faktisk levealder som er
lavere enn gjennomsnittet. Vi veit også at industriarbeidere lever kortere enn gjennomsnittet. Vi har
nye fakta i Innherred Fagforening som viser en gjennomsnittelig levealder på knapt 74 år for våre
medlemmer, mens landsgjennomsnittet for menn nå er ca.80 år.
Hvis vi antar, at det for en typisk industriarbeiderkommune som Verdal, at 20 % i aldersgruppa 67-79
vil få et behov for sykehjemsplass / heldøgns omsorgstilbud, vil Verdal allerede i 2018 måtte ha 218
sykehjemsplasser og 242 sykehjemsplasser i 2022. Dette vil øke driftsutgiftene med ca.80 mill årlig og
forusette investeringer på 100 mill til 90 nye sykehjemsplasser. Dette vil bli et stort løft for
kommunen.
Dersom vi skal føle at Verdal vil gi oss trygghet for en verdig alderdom må behovet for framtidig pleie
- og omsorgstjenester baseres på fakta fra vår egen kommune og ikke bare på nasjonale
gjennomsnittstall, derfor følgende spørsmål:

1. På hvilket faktagrunnlag bygger kommunen antakelsen om at aldersgruppen 67-79 for
Verdals vedkommende vil bli den billige eldregruppa, all den tid denne eldregruppa i Verdal i
de neste15 årene i stor grad består av industriarbeidere med kortere gjennomsnittelig
levealder enn landsgjennomsnittet?
2. Status etter de ukentlige møtene i inntaksnemda viser at vi har for få sykehjemsplasser
allerede i dag. Hvilken kapasitet på sykehjemsplasser anser kommunen det er nødvendig å
bygge opp, for sammen med andre heldøgns helse – og omsorgstilbud, å kunne gi den
enkelte rett til nødvendig helsetjenester i perioden 2012-2020?

