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Udsigt til mangel  
på hænder  
i kommunerne
Antallet af ældre vokser så meget i de kommende år, at udbuddet af uddannet 

arbejdskraft ikke kan følge med. Fagforeningen tager i den kommende tid på turné  

til kommunerne for at høre, hvordan de planlægger at tackle udfordringen.

Af Anne GuldAGer

IllustrAtIon  

KAmIllA WIchmAnn

I Ishøj vil antallet af ældre 
borgere over 80 år i 2030 væ-
re vokset med 1.635 i forhold 
til 2016. Det er en stigning på 
216 procent. I Vallensbæk kan 
man se frem til en stigning 
i samme periode på 159 
procent.

Det viser en opgørelse, 
FOA Social- og Sundheds-
afdelingen har foretaget på 
baggrund af tal fra Danmarks 
Statistik. 

Hvis 2030 virker som  
en uoverskuelig fremtid,  
kan vi nøjes med at skrue 
tiden frem til 2021, hvor der 
allerede vil være 51 procent 
flere borgere over 80 år i 
Ishøj. 

Hverken Ishøj eller Vallens-
bæk er enestående. Næsten 
samtlige de kommuner, 
fagforeningen dækker, har 
udsigt til langt flere ældre i 
de kommende år.

Samtidig viser en opgørel-
se, at i flere af de kommuner, 

hvor ældre borgere vokser 
mest i antal, er der også 
mange social- og sundheds-
assistenter på vej på pension. 

KAMP OM 
ASSISTENTERNE

Opgørelsen skal bruges i 
forbindelse med en runde, 
fagforeningen tager til kom-
munale embedsmænd og 
politikere i løbet af det kom-
mende år, fortæller næstfor-
mand Tina Græsted.

”Vi er interesserede i at 
høre, hvordan kommunerne 
hver især ser udviklingen. 
Vores tal viser, at der bliver 
kamp om assistenterne kom-
munerne imellem”, forklarer 
hun.

Tallene viser også, at 
hjælperne ikke behøver at 
være urolige for, at der ikke er 
arbejde til dem i fremtiden, 
mener Tina Græsted. 

”Kommunerne har ganske 
vist en målsætning om, at de 
gerne vil have flere assisten-
ter på grund af flytning af 
opgaver fra sygehusene. Men 
vi mener ikke, at hjælperne 
behøver at være urolige for, 
om de kommer til at mangle 
job. Kommunerne vil have 
brug for alle de uddannede 
hænder, de kan få”, beroliger 
hun. 

”Det er klart, at vi  
kan bruge tallene, når vi 
 indgår aftaler med kom-
munerne om opskoling af 
hjælpere til assistenter. 
Kommunerne vil være mere 
indstillede på aftaler om 
lønkompensation under 
uddannelsen, når de kan se, 

at der 
 ellers står an-
dre kommuner parat 
til at gøre det samme. Men 
når det er sagt, er det ikke 
alle hjælpere, der hverken 
kan eller skal være assisten-
ter. Vores kvalificerede gæt 
er, at der vil være brug for 
alle kompetencer, men det er 
det, vi skal blive klogere på 
i forbindelse med runden til 
kommunerne”. 

Det første møde er afholdt 
i Dragør, og derefter kom-
mer turen de kommuner på 
Vestegnen, hvor antallet af 
ældre har udsigt til at vokse 

MANGE JOB. ”Kommuner-
ne vil have brug for alle de 
uddannede hænder, de kan 
få”, siger næstformand i FOA 
Social- og Sundhedsafdelin-
gen, Tina Græsted.
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mest. Men 
alle 18 kommu-
ner skal besøges, og 
fagforeningens budskab 
er det samme alle steder: 
Pas godt på medarbejderne 
i  ældreplejen – ellers er der 
andre kommuner, der hellere 
end gerne vil gøre det for jer.

FLERE ÆLDRE

Så mange flere ældre borgere 
over 80 år vil kommunerne 
have i 2030 i forhold til 2016.

Ishøj:  216 procent
 Vallensbæk:  159 procent
    Albertslund:  139 procent
      Høje-Taastrup:  118 procent
        Furesø:  80 procent
       Ballerup:  75 procent
      Dragør:  70 procent
    Gentofte:  63 procent
  København  57 procent
Herlev:  56 procent
Hvidovre:  52 procent
Frederiksberg  52 procent
Brøndby:  48 procent
Glostrup:  42 procent
Gladsaxe:  37 procent
Tårnby  33 procent
Rødovre:  28 procent
Lyngby-Taarbæk:  18 procent

Kilde: Danmarks Statistik


