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Godkjenning av protokoll
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Temaplan vold i nære relasjoner

PS 21/19

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Til dagsorden:
Odd Harald Bjørnøy fremmet følgende:
Det opprettes en sak i møtet PS 21/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Orienteringer:
• Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterer om Budsjett 2020 og økonomiplan
2020-2023.
• Enhetsleder BAFA Gro-Eline Almo orienterer om Temaplan vold i nære
relasjoner
• Guri Skjesol orienterer om status Aldersvennlig by
• Kommunalsjef Kristin Bratseth orienterte om stauts saken ad. sentralkjøkken.

PS 18/19 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 06.11.2019
Forslag i møte:
Protokoll fra møte 11.09.19 godkjennes
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Protokoll fra møte 11.09.19 godkjennes
PS 19/19 Referatsaker ERÅ
RS 8/19 Eldres dag
Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 06.11.2019
Forslag i møte:
Fungerende leder Guri J. Skjesol orienterte fra arrangementet Eldres dag.
Fornøyd med arrangementet, Levanger ungdomsskole er en veldig grei plass å arrangere
dette på. Skolen mangler teleslynge, så dette er det ønske om at det blir tatt tak i til neste
år.

PS 20/19 Temaplan vold i nære relasjoner

Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 06.11.2019
Forslag i møte:
Repr. Bjørnøy fremmet følgende forslag til høringsuttalelse fra Levanger seniorråd:
Seniorrådet foreslår derfor at Temaplan vold i nære relasjoner suppleres med:
• Ansatte i hjemmetjeneste og ved institusjoner som skal gis god kompetanse
om vold i nære relasjoner og involveres i gjennomføringen av planen
• Alle hjemmeboende eldre skal få en informasjonsbrosjyre om vold
(www.vernforeldre.no)
• Brosjyrer om vold i nære relasjoner skal legges ut på bibliotek, eldresenter,
legekontor o.l.
• Vold i nære relasjoner tas opp som tema ved forebyggende/aldersbestemte
hjemmebesøk
• Tilstrekkelig ressurser til avlastningstiltak, støttekontakter og brukerstyrt
personlig assistanse er viktige forebyggende tiltak.
(jf. Planens kap. 5 – Tiltaksplan 2020-2023 og kap. 6 Beskrivelse av tiltak)
Begrunnelse:

Forskningen viser at eldre utsettes for vold og overgrep i et mye større omfang enn vi
hittil har vært oppmerksom på. Dette gjelder både hjemmeboende eldre og beboere på
sykehjem. (Du ser det ikke før du tror det). Det er all grunn til å behandle vold mot eldre
som et eget felt. Forskning har vist at det er høyere dødelighet blant eldre som har vært
utsatt for vold, og at risikoen for tidligere død knyttes til voldsopplevelsene. Vi vet at
den fysiske og psykiske sårbarheten øker med økende alder, og at dette kan få betydning
for konsekvensene som volden får for den eldre.
Eldre som er sosialt isoler, er mer sårbare, og isolasjonen gjør det vanskeligere å avsløre
overgrep. Personer som lider av ulike former for kognitiv svikt eller har afasi og/eller
andre språklige utfordringer, kan ha vanskeligheter med å slå alarm.
Eldre som utsettes for vold i nære relasjoner, kan dessuten være i en
avhengighetssituasjon til den som utøver volden, og dette gjør det spesielt vanskelig for
dem å skulle melde ifra.
I en plan er det viktig at kommunen sikrer at spesifikke tiltak som forebygger, avdekker
og reduserer vold mot eldre, iverksettes og evalueres. Tiltakene må være konkrete og ta
hensyn til de ekstra utfordringene som mange i denne aldersgruppen har. Derfor er det
særdeles viktig at eldre selv, gjennom deres talspersoner i eldreråd eller
pensjonistorganisasjoner er delaktige i utformingen og oppfølgingen av planene.
Avstemning:
Enstemmig
Levanger seniorråds høringsuttalelse:
Seniorrådet foreslår derfor at Temaplan vold i nære relasjoner suppleres med:
• Ansatte i hjemmetjeneste og ved institusjoner som skal gis god kompetanse
om vold i nære relasjoner og involveres i gjennomføringen av planen
• Alle hjemmeboende eldre skal få en informasjonsbrosjyre om vold
(www.vernforeldre.no)
• Brosjyrer om vold i nære relasjoner skal legges ut på bibliotek, eldresenter,
legekontor o.l.
• Vold i nære relasjoner tas opp som tema ved forebyggende/aldersbestemte
hjemmebesøk
• Tilstrekkelig ressurser til avlastningstiltak, støttekontakter og brukerstyrt
personlig assistanse er viktige forebyggende tiltak.
(jf. Planens kap. 5 – Tiltaksplan 2020-2023 og kap. 6 Beskrivelse av tiltak)
Begrunnelse:
Forskningen viser at eldre utsettes for vold og overgrep i et mye større omfang enn vi
hittil har vært oppmerksom på. Dette gjelder både hjemmeboende eldre og beboere på
sykehjem. (Du ser det ikke før du tror det). Det er all grunn til å behandle vold mot eldre
som et eget felt. Forskning har vist at det er høyere dødelighet blant eldre som har vært
utsatt for vold, og at risikoen for tidligere død knyttes til voldsopplevelsene. Vi vet at
den fysiske og psykiske sårbarheten øker med økende alder, og at dette kan få betydning
for konsekvensene som volden får for den eldre.
Eldre som er sosialt isoler, er mer sårbare, og isolasjonen gjør det vanskeligere å avsløre
overgrep. Personer som lider av ulike former for kognitiv svikt eller har afasi og/eller
andre språklige utfordringer, kan ha vanskeligheter med å slå alarm.

Eldre som utsettes for vold i nære relasjoner, kan dessuten være i en
avhengighetssituasjon til den som utøver volden, og dette gjør det spesielt vanskelig for
dem å skulle melde ifra.
I en plan er det viktig at kommunen sikrer at spesifikke tiltak som forebygger, avdekker
og reduserer vold mot eldre, iverksettes og evalueres. Tiltakene må være konkrete og ta
hensyn til de ekstra utfordringene som mange i denne aldersgruppen har. Derfor er det
særdeles viktig at eldre selv, gjennom deres talspersoner i eldreråd eller
pensjonistorganisasjoner er delaktige i utformingen og oppfølgingen av planene.

PS 21/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 06.11.2019
Forslag i møte:
Det settes ned en gruppe på 3 repr. fra rådet som utarbeider en høringsuttalelse til
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 som oversendes administrasjonen før
20.11.19. Disse er: Vigdis Skårdal, Guri Skjesol, Hans Fredrik Donjem
Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Det settes ned en gruppe på 3 repr. fra rådet som utarbeider en høringsuttalelse til
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 som oversendes administrasjonen før
20.11.19. Disse er: Vigdis Skårdal, Guri Skjesol, Hans Fredrik Donjem

