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FOLKEHELSEOVERSIKTEN FOR NYE LINDESNES KOMMUNE- 1. UTGAVE 

1 

HOVEDFUNN 
1 BEFOLKNINGSSAMMENSETNING  

 Side 9: Sterk vekst for alle de eldste aldersgruppene i perioden fram til 2040 (2680 eldre over 67 år) 

 Side 9: Svak vekst i gruppen barn opp til 14 år i perioden fram til 2040 (300 barn) 

 Side 14 Andel innvandring er økende men under landsgjennomsnittet 

 Side 15: Lav andel yrkesaktive 
 
2 OPPVEKST- OG LEVEKÅRSFORHOLD 

 Side 17/18:Lavinntektsfamilier med barn høyere enn landsnittet  

 Side 18: Barn av aleneforsørgere høyere i Mandal enn fylkes- og landsgjennomsnitt 

 Side 19: Lavt utdanningsnivå, særlig menn 

 Side 20: Høyere andel kvinner i deltid enn landsgjennomsnittet 

 Side 25: Lavere andel innvandrere som er i arbeid enn befolkningen for øvrig  

 Side 26: 30% av innbyggerne i yrkesaktiv alder har statlige ytelser fra NAV( landet 22,8%) 

 Side 27: Høyere andel unge uføre enn landsgjennomsnittet 

 Side 33: Andel elever som mobbes varierer mellom skolene  

 Side 36: Forholdsvis få brukere av SFO.  (SFO er en viktig arena for sosial utjevning)  

 Side 39: Andel som fullfører videregående opplæring på 5 år ligger under landsgjennomsnittet 

 Side 41/42: Høyere andel barn med barnevernstiltak enn landsgjennomsnittet 
 
3 HELSERELATERT ADFERD 

 Side 45: Voksne er generelt mindre fysisk aktive enn folkehelseinstituttets anbefalinger  

 Side 47: Barnehagene har god tilgang til naturområder og barna er i stor grad fysisk aktive hver dag 

 Side 48: Mer fysisk aktivitet i skolen enn læreplanen forplikter og god tilgang til områder for aktivitet 

 Side 49: Flere elever med sykkel- og gåavstand til skole får privat skyss – potensiale for økt aktivitet  

 Side 50: Samfunnskonsekvenser av alkoholbruk – vold, ulykker, utenforskap (mangler lokale tall)  

 Side 52: Snusbruken øker blant unge 

 Side 54: Barnehagene følger i stor grad statlig veileder for kosthold 

 Side 55: Gratis fruktordning i barneskolene i Marnardal og ungdomsskolene unntatt Lindesnes 

 Side 56: Ca. 1 av 10 ungdomsskoleelever spiser ikke lunsj  

 Side 56: Andel ungdomsskoleelever som slåss er over landsgjennomsnittet, og høyest i Lindesnes 

 Side 57: 10% av ungdomsskoleelever (66 stk) oppgir at de mot sin vilje er tatt på bryster eller i skritt   

 Side 58: 15% av norske kvinner og menn oppgir å ha vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år  
 
4 HELSETILSTAND 

 Side 60: Høyere forekomst av psykiske plager og lidelser enn landet i Mandal, særlig kvinner 

 Side 61: Medikamentbruk mot psykiske plager og lidelser er høyere i Mandal enn landet og fylket 

 Side 62: Forekomst av muskel og skjelettsykdommer over landet, høyest i Marnardal 

 Side 65: Andelen gutter med overvekt ved 1. sesjon er over landsgjennomsnittet i Lindesnes 

 Side 65: Andelen gravide med overvekt/fedme er over landet , høyest i Marnardal og Lindesnes   

 Side 66: Færre som vaksinerer barna enn på landsbasis 
 
5 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ 

 Side 68: God kvalitet på det kommunale drikkevannet. 

 Side 69: Områder utsatt for støy er i stor grad knyttet til E39 og trafikkstøy, samt bydelen Malmø 

 Side 70: Foreldrekjøring utfordrer trafikksikkerhet ved skole og reduserer andel med aktiv reisevei  

 Side 71: Underdekning av gang og sykkelveier 

 Side 71: God tilgang til friluftsområder 
 
6 SKADER OG ULYKKER 

 Side 81: Flere akuttinnleggelse blant de yngste innbyggerne og færre blant de eldste 

 Side 82: Unge mannlige bilførere og menn i alderen 45-50 er mest utsatt for ulykker   

 Side 82: Syklende og gående er mest ulykkesutsatt i krysningspunkt 
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Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. 
 

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som 

kan virke inn på denne. (…). Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, 

herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold.  

Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 

helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 

 
Plan- og bygningsloven  
§ 1 Lovens formål 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 
 
§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 
 sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen  

i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi  
hvordan oppgavene kan løses 

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og  
kulturmiljøer 

c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 
d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 
e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode  

oppvekst- og levekår i alle deler av landet 
f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å  

forebygge kriminalitet 
g) ta klimahensyn, herunder gjennom løsninger for energiforsyning og areal og 

 transport 
h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse,  

miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. 
 

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng 
gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, 
regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. 
Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og 
ikke være mer omfattende enn nødvendig. 
Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde. 
Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet i 
planområdet. 
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INNLEDNING 

Tre kommuner skal bli nye Lindesnes kommune fra 1. januar 2020. Dette dokumentet er første 
utgave av Folkehelseoversikten for den nye kommunen og erstatter oversiktsdokumentene for 
Mandal, Lindesnes og Marnardal.  Ledere i de tre kommunene har drøftet utfordringer og 
prioriteringer blant hovedfunnene. I arbeidet med kommuneplanen for nye Linesens 2020-2032 
foreslås det på denne bakgrunn å legge vekt på demografiutfordringer, lav andel yrkesaktive, høy 
andel uføre, lavt utdanningsnivå, frafall i utdanning og psykisk helse. Disse er fremhevet med fet 
skrift under hovedfunnene som er listet opp på side 1 i dette dokumetet.   
 
Folkehelsearbeidet reguleres etter lov om Folkehelsearbeid som trådte i kraft 01.01 2012.  
Lovens § 3 definerer folkehelse som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i 
befolkningen. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 
indirekte innvirker på helse og trivsel.  
 
Kommunens oppgave er beskrevet i § 4: Kommunen skal  

 fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold   

 bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse  

 bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller   

 bidra til å beskytte befolkningens mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen  
 
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, 
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  
 
Kommunen skal medvirke til at helsemessige  hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 
 
Folkehelseoversikten er hjemlet i lovens §5: Kommunen skal ha nødvending oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. 
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere 
konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk  ved utviklingen 
som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.  
 
Det er gitt forskrift med krav til kommunens oversikt og Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder. 
Disse verktøyene er benyttet i arbeidet med oversikten og har vært bestemmende for disposisjon og 
innhold.  
 
Folkehelseoversikten skal ligge til grunn for kommunens planlegging.  
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Figur 1: Figuren viser hvordan Folkehelseloven og Plan og bygningsloven virker sammen.  
 
 
Kommuneplanen skal vise vei med overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. De 
konkrete tiltakene skal vi finne igjen i virksomhetsplanene. Økonomiplanen skal gjenspeile 
utfordringene.  
  
Folkehelsearbeidet bør være kunnskapsbasert og systematisk skal vi lykkes. Andre vesentlige faktorer 
er medvirkning og samarbeid;  på tvers  av kommunens sektorer og nivåer, på tvers av offentlig, 
privat og frivillig sektor. Folkehelseoversikten har kunnskap som bidrar til at innsatsen kan settes inn 

der det trengs.   
 
Innholdsfortegnelsen er detaljert så det skal være lett å finne 
konkret kunnskap. Videre er hvert kapittel innledet med hovedfunn 
med tanke på å gjøre utfordringer og ressurser synlige slik at 
kunnskapen blir lettere å bruke i det lokale folkehelsearbeidet på 
ulike nivåer i de tre kommune nå som vi skal samordne våre 
tjenester fram mot kommunesammenslåing i 2020.  Dokumentet 
skal oppdateres en gang årlig i fireårsperioden, første gang våren 
2019.  
 
 

Figur 2: Kommunens systematiske folkehelsearbeid og løpende oversikt. Kilde: Helsedirektoratet  
 
Lederne i de tre kommunene har drøftet hovedfunnene i folkehelseoversikten og blitt bedt om å 
forelså hvor en må rette innsatsen i folkehelsearbeidet.  I arbeidet med kommuneplan for nye 
Lindesnes 2020-2032 foreslår Rådmannen på denne bakgrunn at det legges vekt på frafall i 
utdanning, lav andel yrkesaktive, høy andel uføre, demografiutfordringer og psykiske plager og 
lidelser.  
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1. Befolkningssammensetning 

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte antall 

innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon 

er viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som del av 

utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen. Ikke minst vil utviklingen i befolkningssammensetningen 

kunne påvirke strategiske veivalg, som inkluderer folkehelse.    

 

HOVEDFUNN 
 Side 9: Sterk vekst for alle de eldste aldersgruppene i perioden fram til 2040 (2680 eldre over 

67 år) 

 Side 9: Svak vekst i gruppen barn opp til 14 år i perioden fram til 2040 (300 barn) 

 Side 14 Andel innvandring er økende men under landsgjennomsnittet 

 Side 15: Lav andel yrkesaktive 
 

1.1  Befolkningssammensetning 
 
I 2017 bodde det nærmere 23 000 personer i nye Lindesnes, fordelt på 2 300 i Marnardal, 4 950 i 
Lindesnes og 15 600 I Mandal.  
 
  

Nye Lindesnes 

  

Antall innbyggere 2017 

  

Mandal 

  

15600 

  

Lindesnes 

  

4950 

  

Marnardal 

  

2309 

  

Totalt  

  

22859 

 Tabell 1: Antall innbyggere i Nye Lindesnes 2017 (Kilde: fhi.no) 
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Figur 3: Antall innbyggere i nye Lindesnes 
 

 
Figur 4: Alderssammensetning i befolkningen, andel 2016 (Kilde: fhi.no) 
 

1.2 Befolkningsframskriving 
 
Befolkningsframskrivinger viser at nye Lindesnes kommune vil øke med rundt 4 500 nye innbyggere 
innen 2040. Det blir sterk vekst for alle de eldste aldersgruppene. De nærmeste årene vokser 
aldersgruppen mellom 67 og 79 år raskest. Antall eldre over 80 år får sterkere vekst fra rundt 2025, 
og blir mer enn doblet frem til 2040.  Totalt kan vi forvente 2680 flere eldre over 67 år i 2040.  
Det forventes en svak vekst for aldersgruppen 0-14 år, på omlag 300 barn.  
 

0-17 15-24 24-44 45-64 65-74 75-79 80+

21,6 12,8 24,4 25,5 9,4 2,8 4,2

24,1 14,5 23,2 26,5 8,8 2,4 4,7

23 13,4 24,3 26,2 9,9 2,9 4,6

23,8 12,5 24,1 25,2 10,8 3,2 4,3

Befolkningssammensetning

Hele landet Marnardal Mandal Lindesnes
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Tabell 2: Forventet befolkningsutvikling i nye Lindesnes pr. 21. juni 2016, MMMM-alternativet. Kilde: 
SSB/Agenda Kaupang.   
 
 
 

 
Årstall     2020  2025  2030  2040  

Mandal  alle aldre  100  100  100  100  
   0-14 år  18,4  17,5 17,3 16,5 
   15-24 år  12,6 12,3 11,7 11,3 
   25-44 år  23,8 23,7 23,3 21,9 
   45-64 år  26,3 26,0 25,6 25,0 
   65-74 år  10,6 10,8 11,0 12,0 
   75-79 år  3,4 4,3 4,4 4,8 
   80 år+  4,5 5,1 6,3 8,2 

Tabell 3: Befolkningsframskriving i prosent, Mandal kommune 
 
Årstall     2020  2025  2030  2040  

Lindesnes  alle aldre  100  100  100  100  
   0-14 år  19,5  18,5 17,5 16,7 
   15-24 år  12,5 11,9 12,3 11,3 
   25-44 år  24,2 23,9 23,1 22,1 
   45-64 år  24,9 24,0 24,4 25,7 
   65-74 år  11,1 11,3 11,25 10,7 
   75-79 år  3,7 4,8 4,3 4,4 
   80 år+  4,4 5,3 6,8 8,7 

 Tabell 4: Befolkningsframskriving i prosent, Lindesnes kommune 
 
Årstall     2020  2025  2030  2040  

Marnardal  alle aldre  100  100  100  100  

   0-14 år  19,6  19,0 18,8 18,3 

   15-24 år  12,9 12,6 12,5 12,1 

   25-44 år  24,2 23,7 22,7 21,6 

   45-64 år  25,6 25,2 24,7 23,9 
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   65-74 år  10,8 10,6 10,9 11,24 

   75-79 år  2,6 4,4 4,4 4,8  

   80 år+  4,1 4,2 5,7 7,9 

Tabell 5: Befolkningsframskriving i prosent, Marnardal kommune  

 

 
Figur 5: Antall eldre over 67 år i nye Lindesnes 1986-2030.  Registrert utvikling 1986-2017 og 
framskrevet utvikling 2017-2040, alternativ MMMM. Kilde: SSB/ Agende Kaupang. 
 

 
 
Figur 6: Befolkningsframskriving for ulike aldersgrupper. Kilde Agenda Kaupang 
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1.3 Fødsels- og dødsrater 
 
Det er fødselsoverskudd i alle de tre kommunene. Fødselstallene varierer fra år til år.  
 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mandal 193 165 177 148 171 160 

Lindesnes 60 62 53 58 65 58 

Marnardal 33 25 21 23 27 26 

 Totalt  286  252 251 229 263 244 

Tabell 6: Antall fødte (Kilde: ssb.no) 
 
År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mandal 125 128 124 106 134 141 

Lindesnes 43 37 43 43 57 42 

Marnardal 22 21 22 19 20 22 

 Totalt 190 186 189 168 211 205 

Tabell 7: Antall døde (Kilde: ssb.no) 
 
 
 

1.4 En-person husholdninger 
 
Det er færre aleneboende i de tre kommunene enn i landet som helhet. Flest bor alene i Mandal, 
færrest i Marnardal. Dersom vi ser mer detaljert på ulike aldersgrupper, ser vi at dette ikke er tilfellet 
for de over 75 år. Der ligger vi på landsgjennomsnittet. 
 

 
Figur 7: Antall aleneboende i prosent. (Kilde: fhi.no) 
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Figur 8: Personer som bor alene, andel 2016.(Kilde fhi.no) 
  

Hele landet Vest-Agder Marnardal Mandal Lindesnes

19,1 17,4 15,5 15,5 15,5

21,3 19,9 18,1 20,8 18,4

46,7 46,1
45,5 46,1 47,6

Personer som bor alene

30-44 45-74 75+
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1.5 Etnisk sammensetning 
Andelen innvandrere øker i Mandal og Lindesnes i takt med landet for øvrig, men er stabilt i 
Marnardal. I Lindesnes er 12,3 prosent av innbyggerne innvandrere, i Mandal 11,4 % og i Marnardal 
8,6 %.  Dette er atskillig lavere enn landsgjennomsnittet som er 16,3 % . 
 

 
Figur 9: Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. (Kilde: fhi.no) 
 

1.6 Netto inn- og utflytning 
 
Nettoinnflyttingen er antallet som har flyttet til kommunen minus antallet som har flyttet fra 
kommunen. Befolkningsveksten er summen av disse to. De tre kommunene har hatt en svak vekst de 
siste årene.  
 

 
Figur 10: Netto inn- og utflytning, pr 1000 innbyggere. (Kilde: fhi.no) 
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1.7 Befolkning i yrkesaktiv alder 
 
Alle de tre kommunene har en lavere andel innbyggere i yrkesaktiv alder enn landsnittet. Lindesnes 
ligger lavest med 62,9 prosent. 
 

 
Figur 11: Befolkning i yrkesaktiv alder, andel 2016 (Kilde: fhi.no) 
 
  

Hele landet Vest-Agder Marnardal Mandal Lindesnes

66,6
65,8

64,8
65,6

62,9

Befolkning i yrkesaktiv alder
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2. Oppvekst- og levekårsforhold  

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet og derfor svært viktige i et 

folkehelseperspektiv. 

 

Innbyggernes levekår kan best måles ved hjelp av indikatorer som sier noe om befolkningens 

forutsetninger og livssituasjon, som økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. 

Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter blant 

annet tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og uføretrygding. Utdanningsforhold omfatter f.eks. andel 

med høyere utdanning og frafall fra videregående skole. Disse faktorene er ujevnt fordelt i 

befolkningen og bidrar til sosial ulikhet i helse.  

 

Forhold tidlig i livet påvirker helsa i voksen alder. Familien og barns nære omgivelser må være i 

fokus når en skal beskrive barns oppvekst- og levekårsforhold, og sosial ulikhet blant barn og unge 

måles ved hjelp av foreldrenes/familiens sosioøkonomiske status. Andre viktige påvirkningsfaktorer 

for oppvekstforholdene er barnehage, skole, SFO, helsestasjon, skolehelsetjeneste, uorganiserte 

arenaer for lek og aktivitet i nabolag og organiserte fritidsaktiviteter.  

 

HOVEDFUNN 
 Side 17/18:Lavinntektsfamilier med barn høyere enn landsnittet  

 Side 18: Barn av aleneforsørgere høyere i Mandal enn fylkes- og landsgjennomsnitt 

 Side 19: Lavt utdanningsnivå, særlig menn 

 Side 20: Høyere andel kvinner i deltid enn landsgjennomsnittet 

 Side 25: Lavere andel innvandrere som er i arbeid enn befolkningen for øvrig  

 Side 26: 30% av innbyggerne i yrkesaktiv alder har statlige ytelser fra NAV( landet 22,8%) 

 Side 27: Høyere andel unge uføre enn landsgjennomsnittet 

 Side 33: Andel elever som mobbes varierer mellom skolene  

 Side 36: Forholdsvis få brukere av SFO.  (SFO er en viktig arena for sosial utjevning)  

 Side 39: Andel som fullfører videregående opplæring på 5 år ligger under 
landsgjennomsnittet 

 Side 41/42: Høyere andel barn med barnevernstiltak enn landsgjennomsnittet 
 
 

2.1 Inntekt   

Forskning viser at det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker 

sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. 

Om lag halvparten av alle barn med lavinntekt har innvandrerbakgrunn, men risikoen for lavinntekt 

varierer betydelig etter landbakgrunn. Sosialhjelpsmottakere, langtidssyke og enslige forsørgere synes 

i langt større grad at det er «vanskelig å få endene til å møtes» enn befolkningen generelt. 

(Folkehelsepolitisk rapport 2015; Helsedirektoratet) 

 

2.1.1 Gjennomsnittlig inntekt  
Husholdningene i Lindesnes kommune har lavest inntekt, fulgt av Mandal kommune. Begge 
kommunene ligger under gjennomsnittsnivået i Vest-Agder og på landsbasis. Marnardal skiller seg ut 
med et høyere inntektsnivå.  
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 Lindesnes Mandal Marnarda

l 

Vest- Agder Hele landet  

2005 314 000 321 000 316 000 326 000 326 000 

2009 402 000 401 000 421 000 405 000 397 000 

2011 425 000 429 000 458 000 436 000 431 000 

2013 445 000 457 000 469 000 468 000 465 000 

2015 473 000 477 000 497 000 491 000 491 000 

Tabell 8: Gjennomsnittlig inntekt etter skatt per husholdning (kroner) Kilde: SSB Tabell 06944 og 
09903  (oppdatert 15.08.17) 
 

2.1.2  Andel med lav inntekt 
Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt (Lav inntekt defineres som under 60 % av nasjonal 
medianinntekt) har økt de siste årene og er høyere enn i landet som helhet i alle de tre kommunene. 
Dette gjelder både for husholdninger med barn mellom 0-17 år og innbyggere generelt. På disse 
statistikkene kommer Lindesnes og Marnardal kommune dårligst ut. Dette er særlig bekymringsfullt 
når det gjelder barnefamilier. Av ungdom som har deltatt i Ungdataundersøkelsen i Mandal, svarer 6 
% at de opplever at de de siste 2 årene har hatt dårlig råd stort sett hele tiden. I Lindesnes er tallet 5 
% og 9 % i Marnardal. (Ungdata 2016) 
 
 Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Hele landet  

Andel barn (0-17) i husholdninger 

med lav inntekt (prosent).  2005 

7,6 7,7 13,5 8,6 8,4 

Andel barn (0-17) i husholdninger 

med lav inntekt (prosent). 2015 

14,3 13,0 15 12,9 11,9 

Tabell 9: Andelen barn mellom 0-17 år som bor i husholdninger med lav inntekt; Kilde: Folkehelseinstituttet 
(oppdatert 01.11.17) 
 

 
Figur 12: Andelen med lav inntekt. Kilde: folkehelseinstituttet. 
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Figur 13: Barn av eneforsørgere – andel 2013-2015. (Kilde: fhi.no) 
 

2.1.3 Andel innvandrere i husholdninger med vedvarende lavinntekt 
 
For å ha vedvarende lavinntekt må husholdningen ha lav inntekt i en treårsperiode. (Lav inntekt 
defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt over en treårsperiode). 
Det er langt flere innvandrerne som har lave inntekter over tid, enn blant resten av befolkningen, 
flest i Mandal og færrest i Lindesnes.  I 2015 bodde det 1506 innvandrere i Mandal, 502 i Lindesnes 
og 178 i Marnardal. 33,4 % av innvandrerne i Mandal levde i husholdninger med vedvarende lav 
inntekt. Det er 500 personer. Tilsvarende tall for Lindesnes er 135 og 59 i Marnardal.  

 
Figur 14: Andel personer som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, fordelt etter bakgrunn i 2015, i 
Lindesnes, Mandal og Marnardal. Kilde: Imdi, 2015. 
 

2.2 Utdanningsnivå   
Utdanningsløpet starter i barnehagen og er med på å forberede barnet til deltakelse i samfunnet. 

Forskning viser at det er en sammenheng mellom utdanning og helse. Når vi for eksempel måler helse 

i form av dødelighet, finner vi at de med lavest utdanningsnivå har høyest dødelighet. 

Årsaksforholdene er sammensatte, og i rapporten Utdanning og helseulikheter – problemstillinger og 

forskningsfunn (Elstad, 2008) presenteres to forklaringer på sammenhengen:  

Hele landet Vest-Agder Marnardal Mandal Lindesnes

17 17,7
14,3

18,3
14,7

Barn av eneforsørgere
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1. Det er ikke utdanningen i seg selv, men hva utdanningen kan føre til som kan være sentralt for 

hvordan helsen utvikler seg. Utdanningen påvirker levekår i bred forstand og derfor hvilke 

helsefremmende og helsebelastende omstendigheter en utsettes for.  

2. Utdanning kan bidra til psykologiske ressurser som påvirker individets helse. Utdanning 

påvirker personlige og psykologiske egenskaper, og har dermed helsemessige konsekvenser.  

Mange levekårsforhold varierer med utdanning: Materiell levestandard, arbeidsforhold, livsstil og 

psykologiske belastninger. 

 

2.2.1 Høyeste fullførte utdanningsnivå 
Innbyggerne i både Mandal, Marnardal og Lindesnes har lavere utdanningsnivå enn gjennomsnittet 
for landet og Vest-Agder. Det er lavest i Marnardal, mens Mandal og Lindesnes er nokså like. Vi har 
en positiv utvikling over tid, men det har også resten av landet, så forskjellene opprettholdes. Det er 
flere kvinner enn menn med høyere utdanning i alle kommunene. I Mandal sier 61 % av 
ungdommene som er spurt at de vil ta høyere utdanning på universitet eller høgskole. I Lindesnes og 
Marnardal er det henholdsvis 58 % og 33 %. (Ungdata 2016) 

 

 
Figur 15: Høyeste fullførte utdanningsnivå 2015, Kilde: fhi.no  
 

 

Utdanningsnivå 16 år og oppover Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Hele landet  

Grunnskole, 2005, prosent  34,4 27,6 32 29,6 31,2 

Grunnskole, 2016, prosent 29 24,5 27,8 26,0 26.5 

Videregående nivå 2005 prosent 49,8 49,5 52,6 47,6 43,6 

Videregående nivå, 2016 (inkl. fagskole) 49,9 47,2 52,7 44,7 40,6 

Universitet og høyskole, kort, 2005  13,8 19,2 13,5 18,8 19,4 

Universitet og høyskole, kort, 2016 17,2 22,6 16,2 22,5 23,4 

Universitet og høyskole, lang, 2005  2,1 3,7 1,9 4,0 5,7 

Universitet og høyskole, lang, 2016 3,9 5,3 3,0 6,8 9,5 

Tabell 10: Utdanningsnivå (16 år og oppover) Kilde: SSB Tabell 09429 (oppdatert 15.08.17) 
 

Til tross for at kvinnene har lengre utdanning er det flest kvinner som jobber deltid og det er 

flere menn enn kvinner i lederstillinger. 

Hele landet Vest-Agder Marnardal Mandal Lindesnes

17,9 17,2 21,1 16 15,8

34,7 40,6
50,7

45,1 46,4

47,4 42,1
27,6 38,9 37,9

Grunnskole Videregående Høyskole/ Universitet
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Figur 16: Indikator for kjønnslikestilling i kommunene 2015. (Kilde: ssb.no)  
 

2.3 Boligforhold, boligtyper og bosettingsmønster   
 

I Mandal kommune bor tre fjerdedeler av innbyggerne i tettsteder, de fleste konsentrert rundt 

bykjernen. De senere år har sentrum vært i endring. Store industriområder er blitt boligområder med 

leilighetskomplekser. Det har gitt mange nye leiligheter med høy standard, og  særlig er den godt 

voksne befolkning som selger sin enebolig og flytter sentrumsnært.  

 

I den eldre sentrumsbebyggelsen ser en at seksjonerte utleieboliger kan ha betydning for folks helse 

og trivsel ved små boenheter, dårlige lysforhold, lite uteareal og gjennomtrekk av beboere. Dårlig 

vedlikehold fører til forslumming og gir økt  brannfare.  

 

Lindesnes kommune har et variert bosettingsmønster, men i likhet med resten av landet er andelen 

som bor i tettsteder økende. Nå utgjør det halvparten av innbyggerne i Lindesnes kommune. 

I Marnardal er størsteparten av innbyggerne bosatt utenfor tettsteder, og vi ser ikke den samme 

endringen i bosettingsmønster som vi kan se i Lindesnes kommune.  

Boligstandarden er for det meste god, og boligprisene er relativt lave i Marnardal og Lindesnes, mens 

Mandal har høyere gjennomsnittspris.  

Det er desidert flest eneboliger i Marnardal og Lindesnes. I Marnardal bodde 83,7 % i enebolig i 2016, 

i Lindesnes 79,5 % mens i Mandal var det 66 % som bodde i eneboliger.  

 

Andel av befolkningen som bor i 

tettbygde strøk 

Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Landet 

u/Oslo 

2010 43,9 74,1 15,2 76,5 74,2 

2016 52,3 76,9 16,3 81,9 81,1 

Tabell 11: Andel av befolkningen som bor i tettsteder: Kilde SSB – Kostra.  
 

SSBs definisjon av tettsted: 1. En hussamling der bor minst 200 personer der (ca. 60-70 boliger). 2. 

Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, gjelder ikke for områder som ikke skal 

eller kan bebygges, f.eks. parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver 

0 %

50 %

100 %

28,6 35,4 16,8 39,9 65,1 34,9

23,6 31,7
19,1 52,6 67,6 32,4

12,8 23,9
19,7 61,4 76,2 23,8

16,7 24,7 22,2 61,3 69,1 30,9

Kjønnslikestilling

Lindesnes

Marnardal

Mandal

Hele landet
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eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 

400 meter fra tettstedskjernen. 

 

2.3.1. Andel som eier egen bolig 
De aller fleste eier sin egen bolig. Det er 16,9 prosent som leier bolig i Mandal, og 15,9 % i Lindesnes 

og i Marnardal. I Vest-Agder er det 20,5 % som leier, mens det er 22,7 % på landsbasis.  

 
Figur 17: Husholdninger, etter eierstatus 2016. Kilde: SSB tabell 11084. 
 
 

 Antall 
eneboliger 

Antall 
leiligheter 

Pers. pr 
husholdn. 
(2017 

Bor 
trangt 
(2016) 

Bor på 
landbruks 
eiendom 
(2016) 

leier Andels/ 
aksje- 
eier 

selveier 
 

Mandal 4 842 507 2,24% 6,1% 7,7% 13,2 % 1% 85,8% 

Lindesnes 1948 170 2,28 7% 20,5% 12% 1% 87% 

Marnardal 977 0 2,36% 6,2% 34,1% 11,9%  88,1% 

Tabell 12: Husholdninger, etter eierstatus 2016. Kilde: SSB tabell 11084. 

 

2.3.2  Andel med boligsosiale ordninger  
 

Bostøtte 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for husstander med lave inntekter og høye 
boutgifter. Kommunen behandler søknadene og har all kontakt med søker, mens Husbanken fatter 
vedtakene. 
Lindesnes og Marnardal kommune har forholdsvis få som mottar bostøtte sammenlignet med 
Mandal.  
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 Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Hele landet 

Bostøttemottakere per 1000 husstander 55,3 76 61,3 79 59,1 

Antall husstander/personer 117 511 57 6370 138 760 

Gjennomsnittlig utbetalt per måned (kr) 1968  2040 2057 2295 2387 

Tabell 13: Andel som mottok bostøtte i 2016. Kilde: Husbanken 
 

Startlån 

Startlån skal bidra til at personer med dårlig økonomi kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. 
Startlån tildeles etter behovsprøving. Det legges vekt på om søker forventes å ha langvarige 
problemer med å finansiere egen bolig og har benyttet muligheten til å spare. Søker må ha evne til å 
betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Startlån kan også brukes 
til refinansiering dersom dette bidrar til at husstanden kan beholde boligen sin.  
Det er en forholdsvis høy prosentandel som får startlån i alle de tre kommunene. Gjennomsnittlig 
lånebeløp varierer veldig, det gjør også lånets andel av kjøpesummen. 

 

 Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Hele landet 

Startlånsmottakere per 1000 husstander  6,6 5,4 6,5 2,4 3,0 

Antall lån  14 36 6 195 6 945 

Totalt lånebeløp m.kr. 8,3 43,3 1,5 133,7 6  842,3 

Gjennomsnittlig lånebeløp i kr  590 029 1 202 335 256 667 685 606 986 071 

Andel startlån av kjøpesum 50 % 81 % 19 % 52 % 71 % 

Tabell 14: Startlånsstatistikk for 2016. Kilde: Husbanken 
 

2.3.3 Tilgjengelighet til boliger for ulike grupper (rus, psykiatri, sosial).  
 
De som jobber med innbyggere som har vansker med å benytte det ordinære boligmarkedet i 
Lindesnes kommune opplever at vi har god nok tilgang til boliger.  
 
Det er god dekning på omsorgsboliger, samt boliger for psykisk utviklingshemmede og demente i 
Marnardal. 
 
I Mandal kommune er det nå dekning på omsorgsboliger og boliger til mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Imidlertid er det en liten gruppe som man forventer snart flytter hjemmefra som 
følge av alder, og som vil trenge bolig. Til denne gruppen må botilbudet planlegges sammen med 
dem og deres pårørende og verger.  
 
Mandal kommune har et Housing First team som følger opp mennesker med rusutfordringer og /eller 
psykiske helseproblemer. Housing First metodikken er en metode for varig bosetting av bostedsløse. 
Denne metodikken og teamarbeidet har vist at det er godt mulig å bosette personer som i lang tid 
har vært bostedsløse og strevd med stabile boligforhold. 
 
Mandal og Lindesnes kommune disponerer henholdsvis 19 og 18 boliger per 1000 innbyggere 

(landsgjennomsnittet er 20 ), mens Marnardal ligger langt under landsgjennomsnittet.  
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7 %

34 %

59 %

Lindesnes

Primær Sekundær Tertiær

 

Figur 18: Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere. Kilde: Kostra, Framsikt 
 

2.4 Arbeid 
Arbeid og utdanning er vesentlig for å utjevne sosiale forskjeller. God tilknytning til arbeidslivet er det  

viktigste for gode levekår og helse fordi forutsigbar inntekt gir grunnlag for gode boforhold og større 

valgmuligheter.  

 

2.4.1 Næringssammensetningen i Lindesnes, Mandal og Marnardal.  
 
Statistisk sentralbyrå opererer med den historisk vanlige tredelingen mellom primærnæringer 
(landbruk og fiske), sekundærnæringer (industri og håndverk), og tertiærnæringer (tjenesteyting). 
Marnardal hadde i 2015 en arbeidsstyrke på 1111 personer, i Lindesnes var det 2 346 sysselsatte og i 
Mandal 7264.  
 

 

 

13 %

23 %

64 %

Marnardal

Primær Sekundær Tertiær
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På landsbasis er 3 % sysselsatt i 

primærnæringer, 27 % i 

sekundærnæringer og 70 % i 

tertiærnæringer. Mandal ligger 

nærmest landssnittet. Marnardal 

skiller seg ut ved at hele 13 % av 

innbyggerne jobber innen 

primærnæringer. I Lindesnes er det 

forholdsvis få sysselsatt i 

tertiærnæringer og flere sysselsatt i 

sekundærnæringer enn landssnittet. 

Figur 19, 20 og 21: Prosentvis 
fordeling mellom primær, sekundær 
og tertiærnæringer. Kilde SSB 
 

 

2.4.2 Hva er forholdet mellom offentlig og privat virksomhet?  
Marnardal har høyest andel offentlig ansatte, mens Mandal og Lindesnes ligger nærmere 
landsgjennomsnittet.  

 
Figur 22: Andel sysselsatte i offentlig og privat sektor i kommunene i 2011, 2013 og 2015. Tall fra SSB 
 

2.4.3 Andel av befolkningen i arbeid i forhold til folketallet.  
Lindesnes, Marnardal og Mandal har en lavere andel av befolkningen i arbeid enn gjennomsnittet for 
Vest-Agder og på landsbasis. Det er størst forskjell for kvinner, over halvparten av kvinnene jobber 
deltid, mens tilsvarende tall for hele landet er 34,7 prosent.  
 

2 %

27 %

71 %

Mandal

Primær Sekundær Tertiær
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Prosenttall Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Hele landet 

Kvinner 2008 (20-66 år) 72,5 74,1 72,8 75,9 78,0 

Menn 2008 (20-66 år) 82,8 83,2 81,8 83,9 84,6 

Kvinner 2015 (20-66 år) 74,4 73,6 74,2 76,5 77,7 

Menn 2015 (20-66 år) 81,9 80,5 82,7 83 83,4 

Tabell 15: Andel av befolkningen i arbeid (20-66 år). Kilde SSB tabell 09293  (oppdatert 15.08.17) 
 

Prosenttall Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Hele landet 

Andel kvinner som jobber deltid i 2013 55,1 46,3 54,3 44,5 34,7 

Andel menn som jobber deltid i 2013 16,0 15,5 16,6 14,6 13,9 

Andel kvinner som jobber deltid i 2015 61,3 52,6 61,4 51,1 39,9 

Andel menn som jobber deltid i 2015 22,3 19,1 19,7 18,9 16,8 

Tabell 16: Andel som jobber deltid fordelt på kjønn (20-66 år). Kilde SSB tabell 09293 (oppdatert 
15.08.17) 
 

2.4.4 Andel sysselsatte innvandrere 
Det er lavere andel innvandrere som er i arbeid enn befolkningen forøvrig.  I landet som helhet er 
60,2 % av innvandrerne i arbeid. Alle de tre kommunene ligger lavere enn landssnittet, men 
Lindesnes skiller seg ut med 56,8 % i arbeid, mens Mandal og Marnardal har 49,7 %  

 
Figur 23: Andel sysselsatte personer mellom 15 og 74 år fordelt på innvandrere og befolkningen 
unntatt innvandrere. (Kilde IMDI/SSB, 31.12.16). 
 

2.4.5 Arbeidspendling   
 
Det er tilsammen 10 903 arbeidstakere bosatt i det tre kommunene, og 8 650 arbeidsplasser. 
Forholdsvis mange pendler ut av bostedskommunen for å jobbe: Marnardal (60,7 %) Lindesnes (48,7 
%) og færrest i Mandal (35,9 %).  
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Figur 24: Andel i arbeidsfør alder som pendler ut av bostedskommunen for å arbeide. (Kilde: 
kommuneprofilen.no, 2016) 

 
Ved kommunesammenslåingen får vi et større felles arbeidsmarked og tallet på arbeidspendlere blir 
dermed kraftig redusert. I tabellen under er tallene for de tre kommunene slått sammen. De viser at 
dersom «Nye Lindesnes» hadde vært en realitet i 2015, ville det vært 30 prosent arbeidspendlere, de 
fleste ville pendlet til Kristiansand, med Lyngdal på andre plass.  

 
Tabell 17: Utpendling i de tre kommunen og tall for «nye Lindesnes». Kilde: nykommune.no; SSB 2015 

 

2.4.6 Andel av innbyggerne som mottar ytelser fra NAV  
 
Lindesnes, Marnardal og Mandal har mange innbyggere som mottar ulike ytelser fra NAV, vi ligger 
langt over landsgjennomsnittet. Det er særlig andelen uføre som er høy.  
  Brutto 

arbeidsledig 

23.desember 

2016 

Legemeldt 

sykefravær 3. 

kvartal 2016 

Uføre 

1.oktober 

2016 

Arbeids-

avklaringspenger 

1. desember 2016 

Totalt som 

mottar 

ytelser fra 

NAV 

Norge 2,8 …. 9,5 4,3  22,8 

Vest-Agder 4,3 5,5 12 4,8 26,6 

Mandal 3,3 5,7 15,7 5,0 29,7 

Lindesnes 4,1 5,5 16,8 5,2 31,6 

Marnardal 3,5 7,4 16,2 2,9 30,0 

Hele landet Vest-Agder Marnardal Mandal Lindesnes

34,4 30,5

60,7

35,9
48,7

Pendling ut av kommunen
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Tabell 18 : Prosentandel av innbyggerne som mottar ytelser fra NAV. Kilde: NAV. 3. kvartal 2016  
 

2.4.7 Uføretrygd 
De siste årene har det vært stort fokus på å redusere antall uførepensjonister generelt i regionen og 
spesielt unge under 30 år. Dette er i midlertid en prosess som tar mange år. Har man fått 
uførepensjon har man denne til man går over på alderspensjon hvis det ikke skjer vesentlig endringer 
i sykdom og funksjon. De siste årene har tilgangen av uføre vært stabilt, mens det øker litt på 
landsbasis. 
 
Andelen uføretrygdede har de siste årene (fra 2009) ligget på mellom 9,2 og 9,6 prosent av 
befolkningen mellom 18-67 år. Vest-Agder har ligget på ca. 11,5 %, mens Mandal, Marnardal og 
Lindesnes har økt fra 14 % til rundt 16 %. Dette er høye tall, som vi bør jobbe for å redusere.  
 Antall mottakere av uføretrygd  Antall i prosent av befolkningen 18-67 år  

 30.06.15 30.06.16 30.06.17 30.06.15 30.06.16 30.06.17 

Norge 311 993 317 754 321 837 9,4 9,6 9,6  

Vest-Agder 13 474 13 882 14 016 11,7 12,0 12,1 

Mandal 1 505 1 523 1 513 15,7 15,9 15,7 

Lindesnes 492 506 503 16,5 16,8 16,8 

Marnardal 235 239 233 16,3 16,6 16,2 

Tabell 19 : Antall mottakere av uføretrygd. Kilde NAV 
 

 

2.4.8 Unge uføretrygdede   
 
De unge utenfor er en sammensatt gruppe som omfatter både rusproblematikk og muskel og 
skjelettplager og psykisk helse. Psykisk utviklingshemmede utgjør en stor andel av gruppen unge 
uføretrygde. De tre kommunene har over dobbelt så mange unge uføre (mellom 18 og 44 år), som 
gjennomsnittet for hele landet. I den siste statistikken (fra 2013-2015) ligger prosentandelen på 2,6 
for hele landet, 5,5 % i Lindesnes, 6,0 % i Mandal og 6,5 % i Marnardal.  I Mandal har over 60% av de 
uføre under 30 år diagnose psykisk utviklingshemmet, og over halvparten av disse igjen har foreldre 
med samme diagnose. (Kilde: NAV Mandal) 

  
Figur 25: Unge uføretrygdede, (18-44 år) Prosentandel. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank  
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2.4.9 Sykefravær, trend de siste år  
 
Tallene for sykefravær skiller seg ikke så veldig fra tall for Vest- Agder og hele landet. Dersom vi 
kikker nærmere på statistikkene ser vi at kvinner er mer sykemeldt enn menn.  
Legemeldt sykefravær for 

arbeidstakere 

Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Landet u/Oslo 

2011, 2 kvartal 6,4 5,9 6,9 5,8 5,7 

2013, 2.kvartal 5,5 5,4 6,1 5,2 5,1 

2015, 2. kvartal 5,7 5,4 6,0 5,0 5,1 

2017, 2. kvartal 5,9 5,2 6,9 5,3 5,2 

Tabell 20: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og alder (prosent) SSB 03218.   

 

2.4.10 Antall arbeidsledige, andel under 30 år  
 

I Mandal er det 10 % som svarer at de tror de vil komme til å bli arbeidsledig, for Lindesnes gjelder 
det 11 % og for Marnardal 4 %. Kilde: Ungdata 2016: 
 
Arbeidsavklaring er et program innført i 2010. Det har hatt en maksimum grense på 4 år. Fra nyttår er 
dette programmet treårig. Dette innebærer at det på sikt vil bli færre som mottar 
arbeidsavklaringspenger. 

 
Figur 26: Andel mottakere av arbeidsavklaringspenger. Kilde Nav.   

 

2.4.11 Andel sosialhjelpsmottakere 
 
Det er om lag like mange som mottar sosialhjelp i Lindesnes, Marnardal og Mandal som i resten av 
landet. Lindesnes har en høy andel unge sosialhjelpsmottakere  sammenlignet med 
nabokommunene. NAV Mandal innførte arbeidsplikt for unge sosialhjelpsmottakere i 2012.  Ljosheim 
Service er tiltaket som benyttes for de som er lengst fra arbeid. NAV Lindesnes innførte arbeidsplikt i 
2016. En vaktermester i 100% stilling har med inntil 5 i målgruppen. Fra 2017 gis treningstilbud 2 
ganger pr uke.   
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 Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Landet u/Oslo 

2010 4,3 3,6 2,9 3,6 3,8 

2015 4,0 3,5 3,4 3,9 3,9 

2016 4,4 3,2 4,5 ..... 4,0 

Tabell 22: Andel sosialhjelpsmottakere mellom 20-66 år, av innbyggere 20-66 år. Kilde SSB, Kostra 
 
 Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Landet u/Oslo 

2013 7,0 6,6 4,9 …. ….. 

2014  8,1 6,1 3,4 …. ….. 

2015 9,9 5,0 4,7 …. ….. 

Tabell 23: Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggere 18-24 år 2014 (prosent). Kilde SSB.  
 

 
Figur 27: Sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere. Kilde NAV 
 

2.5 Skolestruktur; antall og geografi, antall elever  
 
Lindesnes kommune har en ungdomsskole, to kommunale barneskoler og en privat barneskole. 
Barneskolene ligger i de tre kommunesentrene. Marnardal har tre barneskoler og en ungdomsskole. 
Dette er forholdsvis små skoler som ligger i kommunens sentre. Mandal har fire barneskoler, en 
privat barneskole og to ungdomsskoler. 5 av grunnskolene er plassert nær kommunesenteret, 
innenfor en radius på 1,5 km. Holum skole ligger ca. 10 km fra sentrum. 
 
Oversikt over skolene, elevtall og lærere i skoleåret 2017/2018  
Nye Lindesnes kommune får 11 barneskoler, hvorav 2 private og 4 ungdomsskoler. 
 
Skoler Elever Lærere 

Barneskoler Elever Lærere 

Nyplass 268 24 

Spangereid  165 17 

Vigmostad skole (privat) 32 5 

Bjelland skole 41 5 
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Laudal skole 68 8 

Øyslebø skole 121 15  

Frøysland skole 281 23 

Furulunden skole 482 44 

Holum skole 175 17 

Ime skole 469 34 

Oasen skole (privat) 48 9 

Ungdomsskoler Elever  Lærere 

Marnar ungdomsskole 86 14 

Lindesnes ungdomsskole 183 24 

Blomdalen ungdomsskole 354 39 

Vassmyra ungdomsskole 258 24 

Tabell 24. oversikt over skoler, elevtall og antall lærere. Kilde Skoleporten og skolene 2018 
 
Mandal har gjennomsnittlig flest elever i klassene på de ulike klassetrinnene. 
 
Mottaksskolen 
Mottaksskolen har to klasser. M3 (5.-7. klasse) – 10 elever. M4 (8.-10 klasse) – 15 elever. 
Lærerressurs: 3,2% lærerstillinger (fordelt på 4 lærere). Assistentressurs: 1,36% assistentstillinger 
(fordelt på 3 fagarbeidere/assistenter). Fra og med 01.01.2018 gir ikke lenger mottaksskolen 1.-4. 
klassingene undervisning. De nyankomne 1.-4. klassingene starter rett i nærskolen. 
Kombinasjonsklassene på videregående (16-20 år) er 34 elever.  
 
Voksenopplæring  
Norsk, samfunnskunnskap og grunnskole for voksne har 185 elever. Spesialundervisning for voksne 
har 19 elever. Tilbudet gis av Kvalifiseringsenheten, som samarbeider med Lindesnes og Marnardal 
kommune. 
 
Videregående skole 
Mandal videregående skole har ca. 800 elever, 110 pedagoger og 30 andre ansatte.  (2015)  

Lindesnes er det en del som velger å gå på videregående skole i Lyngdal.  

 

Folkehøyskole 
Hald internasjonale folkehøyskole og den kreative folkehøyskolen Skap (startet høsten 2016) ligger 
begge i Mandal.  
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Figur 28: Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1-10 trinn- Kilde Framsikt.  
 

2.6 Trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner  
 
Vi har valgt ut indikatorene trivsel, mobbing, mestringsnivå, spesialundervisning og grunnskolepoeng 
for å beskrive læringsmiljøet i de tre kommunene. 
Utdanningsdirektoratet gjennomfører årlig elevundersøkelser på skolene og de bruker fargekoder 
når de analyserer resultatene, hvor grønn er best og rød er dårligst.  
  

 
 
En av faktorene de måler er elevenes arbeidsmiljø, hvor det er spørres om trivsel, trygghet og 
mobbing 
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Tabell 25: Arbeidsmiljø på skolen, 2016-2017. Kilde: Elevundersøkelsen, Utdanningsdirektoratet. 
 

2.6.1 Elevenes trivsel  
Økt trivsel på skolen er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. Skolen er en svært viktig sosial arena 

for barn og unge, og trivsel er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære og 

evnen til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir (Øia 2011). Trivsel kan på lengre sikt ha 

betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor hull i kunnskapsgrunnlaget fra 

ungdomsskolen er en viktig årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til livstilfredshet, spesielt 

for jenter (Danielsen mfl., 2009). Kilde: Folkehelseinstituttets statistikkbank. 

 

Over 90 prosent av elevene på 7. trinn oppgir at de trives på skolen. Jenter i Mandal og gutter i 
Lindesnes scorer høyest på trivsel med 94 %.  

 

 
Figur 29: Andel elever 7. trinn som trives godt på skolen i prosent.  
 
Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt 2010-2011/ 2015-2016. (Kilde: fhi.no)  
På 10. trinn er andelen som trives godt redusert. Mandalselevene scorer høyere enn elevene i 
Lindesnes og Marnardal, og høyere enn landsgjennomsnittet. 
 

 
Figur 30: Andel elever 10. trinn som trives godt på skolen i prosent.  
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Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt 2010-2011/ 2015-2016. (Kilde: fhi.no)  
 

Tall fra Ung i Agder 2016 synes å underbygge bildet om at trivselen er høyest i Mandalsskolen. 
Andelen ungdomsskoleelever som svarer at de er litt eller helt enige i at de trives på skolen er 97 % 
for Mandal, 88%  for Lindesnes og Marnardal 92 %. Rapporten har valgt å se kategoriene  «litt» og 
«helt» enig samlet. Det kan bidra til et noe misvisende trivselsbilde. (Kilde: Korus –Sør, Ung i Agder 

s. 34 )  

 

2.6.2 Mobbing  
 
Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser (Fosse 2006). Barn som mobbes 

har opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon, ensomhet og 

rastløshet, enn barn som ikke mobbes. Blant barn og unge som mobbes er også kroppslige helseplager 

som hodepine, ryggsmerter, "vondt i magen" og svimmelhet, dobbelt så vanlig som blant andre barn. 

Jo oftere et barn blir mobbet jo større er risikoen for helseplager (Nordhagen 2005).  

Sammenhengen mellom mobbing og helseplager understreker at det er viktig å forebygge mobbing i 

skolen. Det er dessuten viktig å følge med på statistikk over andelen som har vært utsatt for mobbing 

for å si noe om hvordan iverksatte tiltak fungerer, og for å kunne drive lokalt 

kvalitetsforbedringsarbeid. Kilde: Folkehelseinstituttets statistikkbank  

 

I den årlige elevundersøkelsen svarer elevene på spørsmål om de er blitt mobbet av andre elever på 
skolen de siste månedene og om de er blitt mobbet på følgende måter:   

 Jeg ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte på skolen  

 Jeg ble holdt utenfor og baksnakket på skolen  

 Jeg ble slått, dyttet eller holdt fast på skolen 
En oppsummering viser at det er flere elever som mobbes i Lindesnes enn i Marnardal og Mandal. 
Det er færre som utsettes for digital mobbing, enn annen mobbing. 
 

Utvalg Nivå/Snitt Beskrivelse 

Lindesnes 

kommune 

(16-17) 

Gul- 

4,69 

Mobbing forekommer ikke så ofte, men det finnes en gruppe elever som 

sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Resultatet er 

nærmere rødt nivå enn grønt nivå. 

Mandal 

kommune 

(16-17) 

Gul+ 

4,77 

Mobbing forekommer sjelden, men det finnes en liten gruppe elever 

som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Resultatet er 

nærmere grønt nivå enn rødt nivå.  

Marnardal 

kommune 

(16-17) 

Gul+ 

4,72 

Mobbing forekommer sjelden, men det finnes en liten gruppe elever 

som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Resultatet er 

nærmere grønt nivå enn rødt nivå.  

Vest-

Agder (16-

17) 

Gul- 

4,70 

Mobbing forekommer ikke så ofte, men det finnes en gruppe elever som 

sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Resultatet er 

nærmere rødt nivå enn grønt nivå. 

Tabell 26: Mobbing blant elever. Elevundersøkelsen 2016-2017 
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Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger 

i uken 
Snitt 

Lindesnes  246 42 8 7 4 4,69 

Mandal 598 82 10 11 7 4,77 

Marnardal  140 20 3 3 3 4,72 

Vest-Agder  6921 1201 206 127 147 4,70 

Landet 119899 20895 3622 2135 2470 4,70 

Tabell 27: Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? Elevundersøkelsen 
2016/2017. Utdanningsdirektoratet. 
 

Utvalg Nivå / snitt Beskrivelse 

Lindesnes 

kommune  

Gul+ 

4,86 

Mobbing forekommer sjelden, men det finnes en liten gruppe elever 

som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Resultatet er 

nærmere grønt nivå enn rødt nivå.  

Mandal 

kommune  

Grønn 

4,90 

Det er svært få elever i ditt utvalg som sier at de er blitt mobbet på 

skolen de siste månedene. 

Marnardal 

kommune  

Gul+ 

4,86 

Mobbing forekommer sjelden, men det finnes en liten gruppe elever 

som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Resultatet er 

nærmere grønt nivå enn rødt nivå.  

Vest-Agder  

Gul+ 

4,86 

Mobbing forekommer sjelden, men det finnes en liten gruppe elever 

som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Resultatet er 

nærmere grønt nivå enn rødt nivå.  

Insight 

totalt 

Gul+ 

4,86 

Mobbing forekommer sjelden, men det finnes en liten gruppe elever 

som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Resultatet er 

nærmere grønt nivå enn rødt nivå.  

Tabell 28: Digital mobbing. Elevundersøkelsen 2016/2017. Utdanningsdirektoratet. 
 
Ungdataundersøkelsens tall viser at andelen ungdomsskoleelever i utvalget som svarer at de blir 
mobbet er 13% for Lindesnes ungdomsskole, 8% for Marnar ungdomsskole og for Mandals to 
ungdomskoler 6%.  Kilde: UNGDATA-2016  nøkkeltallsrapport for kommunene. 
 

2.6.3 Læringsresultater 
 
Dersom vi ser på resultatene på de nasjonale prøvene er det Mandal som har de beste 
læringsresultatene av de tre kommunene, mens Marnardal kommer dårligst ut. Dette gjenspeiler seg 
også i grunnskolepoengene. Disse regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på 
vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter 
multipliseres gjennomsnittet med 10.  

 Lindesnes  Marnardal  Mandal  
Vest-

Agder  
Totalt 

Nasjonale prøver, 5. trinn  52,4 49,4 52,1 50,3 50,0 

Nasjonale prøver, 8. trinn  49,1 46,5 50,5 49,5 50,0 

Nasjonale prøver, 9. trinn  52,9 50,8 54,2 53,2 54,0 

Grunnskolepoengsum 40,52 42 40,34 40,99 41,42 
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Tabell 29: Læringsresultater 2016-2017. Kilde Utdanningsdirektoratet.  

 
Antall elever som fritas fra nasjonale prøver kan være med å påvirke det endelige resultatet. Med 
utgangspunkt i 8. trinn i Mandal er 6,1% av elevene fritatt for engelsk. 6,2 % for lesing og 4,6% for 
regning. Tilsvarende tall for nabokommunen Marnardal er 0 % i alle tre kategorier og for Lindesnes er 
tallene unntatt offentlighet. Tallet for fylket er 3,8% i engelsk, 4,3% lesing, 3,7% regning. Nasjonalt er 
fritakstallene på henholdsvis 3,5% og 3,5% og 3,3%. (Kilde: Udir.no) 
 
Med utgangspunkt i de nasjonale prøvene deles elevenes ferdigheter innen lesing og regning inn i 
ulike mestringsnivå. Det er flere 5. klassinger i Marnardal som er i gruppen laveste mestringsnivå i 
lesing og regning enn i Lindesnes og Mandal. 
 

 
 
Figur 31: Andel 5. klassinger som har laveste mestringsnivå i lesning og regning, i prosent.   
Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt 2013-15/ 2014-16.  
 

2.6.4 Spesialundervisning 
 

Ifølge forskning er det kun 1/3 av spesialundervisningen som virker og effekten er større ved å delta i 

klassen fremfor å bli tatt ut av klassen. Vi arbeider for at flere skal få nytte av ordinær undervisning, 

gjennom at alle elever i klassen skal få tilpasset opplæring uavhengig av mestringsnivå. Det vil 

imidlertid alltid være noen elever som vil trenge spesialundervisning.  

 

Det er færre elever i Lindesnes og Marnardal som får spesialundervisning enn i Mandal. Alle 
kommunene ligger under landssnittet. 
 
Skinsnes har 5 fast ansatte, inkludert leder.  Ingen elever går på Skinsnes. De har tilhørighet på den 
enkelte skole og har deler av sitt opplæringstilbud på Skinsnes. Vassmyra har pr i dag 3 elever som 
har deler av skoleuka si på Skinsnes. Disse tallene varierer hele tiden etter sakkyndig vurdering fra 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). 
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Figur 32 : Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Kilde: Framsikt – Kostra 

 

2.7 Deltakelse på SFO 
 

SFO er en viktig læringsarena for språklig og sosial utvikling, hvor barn møter venner. Deltakelse på 

SFO kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi alle unger like muligheter.  

 

Det er forholdsvis få brukere av SFO i alle de tre kommunene, sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. Dette kan henge sammen med at mange av innbyggerne jobber deltid eller står 
helt utenfor arbeidslivet.  

 
Figur 33: Andel innbyggere som bruker SFO. Kilde Kostra/Framsikt.  
 



 
 

FOLKEHELSEOVERSIKTEN FOR NYE LINDESNES KOMMUNE- 1. UTGAVE 

37 

2.8 Hvor mange elever fullfører videregående skole?  
 

Frafall i videregående skole er et omfattende problem i hele landet. Frafall reduserer mulighetene i 

arbeidsmarkedet og øker risikoen for uføretrygd og dårligere levekår og helse.  

Tiltak som styrker barn og unge som sliter faglig og sosialt kan forebygge frafall. Det forebyggende 

arbeidet bør starte tidlig, allerede i barnehagene.  Tidlig innsats i førskole- og barneskolealder 

omfatter styrking av språk-, leseferdigheter og andre ferdigheter som er grunnlag for senere læring.  

Frafallet i videregående skole er størst blant elever på yrkesfagene. Fleksible opplæringsløp og mer 

praksis for dem som strever med teoretiske fag, tett oppfølging og veiledning og samarbeid mellom 

skole og arbeidsliv, har vist gode resultater blant elever som står i fare for å falle ut. (Kilde: 

Folkehelseinstituttet) 

 

Andelen elever som har gjennomført videregående utdanning i løpet av fem år 

Andel elever som klarer å gjennomføre videregående utdanning i løpet av fem år økte fram mot 2015 
i alle kommunene, men gikk litt ned igjen i 2016, og alle kommunene ligger under landssnittet. 
Statistikken viser at det er  store variasjoner mellom årskullene. 
 

 
 

 
 

Figur 34: Andel gjennomført videregående opplæring gjennom 5 år. Rosa linje viser 
landsgjennomsnittet. Kilde: Regionplan Agder. 
 

Oppfølgingstjenesten 
Oppfølgingstjenesten (OT) i Vest-Agder fylkeskommune omfatter alle ungdom som velger å slutte på 
skolen for å få arbeid eller noe annet i alderen 16-21 år. Tabellen under viser antall ungdommer fra 
Lindesnes, Mandal og Marnardal kommune som følges opp av OT. (Det er veldig små tall for 
Marnardal, derfor har vi valgt å slå sammen tallene for de tre kommunene)  

Tabell 30. Antall elever som følges opp av oppfølgingstjenesten. Kilde: Vest- Agder fylkeskommune, 
15.06.17 
Det har vært er en positiv utvikling i antall OT-ungdommer. Opp mot 75 % av ungdommene har gått 
ut av videregående skole i løpet av 5 år med fagbrev eller studiekompetanse.  I tillegg er det 3-4 
prosent elever som får en begrensa kompetanse. Målet er at 85 % av ungdommene skal gjennomføre 

 Antall 

15.06.14 

Antall 

15.06.15 

Antall  15.06.16 Antall 15.06.17 

Lindesnes, Mandal og 

Marnardal  

88 73 80 52 
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videregående opplæring i løpet av fem år.  (Dette er inkludert de 3-4 % som får begrenset 
kompetanse) 

 

Lindesneslosen 

Lindesneslosen er et prosjekt som startet høsten 2014. Målgruppen er ungdom som står i fare for å 
falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Målet er å redusere 
skolefrafall og overgang av unge til uførepensjon gjennom individuell tilpasset oppfølging og 
tilrettelegging. 
 
Lindesneslosen jobber både med elever på ungdomsskolen og videregående skole. Siden starten har 
de gitt tett og individuell oppfølging til 131 ungdommer i Lindesnesregionen. Per november 2017 
følger de opp tilsammen 28 ungdommer i Lindesnes, Mandal og Marnardal. 
 

2.9 Barnehagedekning og barnehagemiljø.  
 
Utdanningsløpet begynner i barnehagen. Gjennom tidlig innsats skal den enkelte få best mulig 

utgangspunkt for selv å kunne velge et utdannings- og karriereløp som harmonerer med den enkeltes 

potensiale. 

 

Lindesnes kommune har 3 kommunale barnehager og 4 private barnehager. Marnardal kommune 
har 3 kommunale barnehager, mens i Mandal er det 3 kommunale barnehager, 13 private og 5 
private familiebarnehager.  
 
Andelen barn med barnehageplass varierer litt mellom kommunene, men vi ligger nokså likt med 
nivået på landsbasis. For de yngste barna er det flest med barnehageplass i Mandal, mens for 3-5 
åringene er det flest i Marnardal. Det er færrest barn i barnehage i Lindesnes kommune for begge 
aldersgrupper. Dersom vi ser på hvor stor andel av barna som er i barnehagen 33 timer eller mer per 
uke ligger også Lindesnes kommune lavest, fulgt av Marnardal.  
 
Bemanningen i barnehagene er også forholdsvis lik i de tre kommunene, både for antall årsverk (det 
nasjonale gjennomsnittet er 6 barn per ansatt) og andelen ansatte som har barnehagelærer-
utdanning (det nasjonale gjennomsnittet er 35,6). 

 

 
Figur 35: Andel barn med barnehageplass 2016. Kilde SSB 
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Figur 36 : Antall barn per årsverk i kommunale og private barnehager. 2016. Kilde: SSB 
 
 

 
Figur 37: Utdanningsnivå i barnehage 2016. Kilde: ssb.no  
 
Når det gjelder andelen barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, skiller de tre 
kommunene seg ut med lave tall i forhold til landsgjennomsnittet. Barnehagene i Lindesnes 
kommune har større leke- og oppholdsareal enn barnehagene i Mandal og Marnardal. 
 

 Lindesnes Mandal Marnarda

l 

Vest-

Agder 

Landet  

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,9 91,6 94,3 89,8 91 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket 

tilbud til førskolebarn i forhold til alle barn i 

barnehager 

10,8 10,8 8,9 16,4 19,5 

Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage 8,5 5,7 6,2 5,7 5,8 

Tabell 31: Nøkkeltall barnehage 25.06.2017 Kilde SSB - Kostra 
 

2.10 Tilgjengelighet til helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 
 
Dersom vi ser på dekningsgraden av helsesøstertjenesten og skolehelsetjeneste i forhold til 
målgruppen (0-20 år) er den best i Marnardal, fulgt av Lindesnes og Mandal.   
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Lindesnes har de senere år hatt fokus på tidlig innsats, spesielt rettet mot barn og unge og deres 
familier, og har økt fra 1,7 årsverk til 3.6 årsverk helsesøster fra 2014-2016.  Helsestasjonen i 
Lindesnes opplever at det er tidkrevende med mange tilflyttere til kommunen, dette gjelder både 
arbeidsinnvandrere og flyktninger.  
 
Marnardal har økt stillingsressurs med 0,60% fordelt på skolehelsetjeneste og forsterket 
helsestasjon.  
 
Mandal kommune har fra 2014 fått styrkningsmidler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten over 
statsbudsjettet. Ekstrabevilgningen har uavkortet gått til styrking av en tverrfaglig helsestasjon- og 
skolehelsetjeneste. Mandal har i perioden fra  2014-2017 økt opp med 3,4 årsverk:  0,3 årsverk 
helsesøster 0-5 år,  1,8 årsverk helsesøster i skolehelsetjenesten, 0,85 årsverk jordmor og 0,5 årsverk 
forebyggende fysioterapi i skolehelsetjenesten. Den tverrfaglige innsatsen i skolehelsetjeneste er økt, 
dette er støttet og etterspurt av kommunens barne- og ungdomsråd. I tillegg er det foreløpig for 
2018 brukt styrkningsmidler til å øke opp 0,3 årsverk helsesøster 0-5 år og 0,5 årsverk 
skolehelsetjenesten. Mandal kommune mangler ca. 2,5 stillinger til skolehelsetjenesten på 
barneskolene for å nå Helsedirektoratets anbefalinger om helsesøsterdekning. 
 

  Lindesnes Mandal Marnardal 

Innbyggere 0-20 år 1286 4031 610 

Dekningsgrad helsesøster/jordmor 0-20 år 0,32 0,21 O,37 

Stillingsressurs helsestasjon totalt (2017) 4,1 8,8 2,3 

Stillingsressurs helsestasjon (2017) 3,1 3,3 1,8 

Stillingsressurs skolehelsetjeneste (2017) 1 5,5 0,80 

Tabell 32: Stillingsressurser helsestasjon og skolehelsetjeneste 2017 (ikke tatt med leger og 
fysioterapeut). Kilde: helsestasjonene og SSB  
 
Helsestasjon for ungdom er et samarbeid mellom Mandal og Lindesnes. De holder til i 3. etasje på 
Amfi og har åpent 2 timer hver mandag fra kl. 15-17.  
Det er også helsesøstertjeneste på videregående skole (ansatt i Mandal kommune), som bistår 
ungdommer fra alle kommunene. Mandal videregående skole har et bra tilbud, med tilstedeværelse 
av helsesøster på skolen hver dag. 
 

2.11 Barnevern 
 
Det er flest barn med barnevernstiltak i Lindesnes kommune, fulgt av Mandal og Marnardal. Alle 
kommunene har høyere andel med barnevernstiltak enn landsgjennomsnittet.  
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Figur 38: Andel barn med barnevernstiltak ifht innbyggere 0-17 år, 2016. Kilde: Framsikt/KOSTRA  
 
Det har vært en kontinuerlig vekst i antallet barn og unge som er plassert utenfor hjemmet ved 
utgangen av året 2016. Sett i forhold til befolkningen i alderen 0–22 år har antallet plassert utenfor 
hjemmet økt fra 7 til 11 pr. 1 000 barn og unge fra 2003 til 2016 på landsbasis. Veksten må ses i 
sammenheng med utviklingen blant barn og unge som barnevernstjenesten har overtatt 
omsorgsansvaret for. Selv om antallet omsorgsovertakelser de senere årene har stabilisert seg og 
sågar gått ned, har det skjedd en endring mot at barnevernet oftere overtar omsorgen for yngre 
barn. Med stadig flere yngre barn som blir værende i barnevernets omsorg i mange år kan volumet 
av plasserte barn øke i noen år fremover, til tross for at netto tilstrømming avtar. 
 
Det har vært en kontinuerlig vekst i antallet barn og unge som plasseres i fosterhjem i perioden 
2003–2016. Antallet barn og unge i barnevernsinstitusjoner har derimot vært mer stabilt, men var på 
sitt laveste i 2016. I perioden 2003–2012 har mellom 1 300 og 1 400 barn og unge bodd i 
institusjoner ved utgangen av året. På tilsvarende tidspunkt i 2016 bodde 1 212 barn og unge i 
institusjon (Kilde: Bufdir). 
 
Utviklingen har kommet som følge av en tilsiktet politikk og vridning i tiltaksbruken etter 
forvaltningsrevisjonen i 2004 (Backe-Hansen m.fl. 2011). Intensjonen har vært å redusere bruken av 
barnevernsinstitusjoner og å øke bruken av fosterhjem ved plasseringer utenfor hjemmet. 
Det har vært en femdobling av antallet unge plassert i egen bolig med oppfølging i perioden 2003–
2016. Økningen fra 2009 har i stor grad skjedd i aldersgruppen 18–22 år og blant ungdom med 
innvandrerbakgrunn (Dyrhaug og Sky, 2015). De siste årenes økte bruk av bolig med oppfølging må 
ses i sammenheng med at flere unge voksne mottar etterverntiltak, og at det er flere enslige 
mindreårige flyktninger   i barnevernet. 
 
Andel barn i hjelpetiltak synker noe, men har holdt seg relativt stabil de siste årene. Dette gjelder 
både i nye Lindesnes, og i de nærliggende kommunene. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til 
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positiv endring hos barnet eller i familien. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet 
og familien når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for 
det. Fylkesnemnda kan, når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg eller av andre 
grunner, beslutte at opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, opphold i besøkshjem eller 
avlastningstiltak, leksehjelp, fritidsaktiviteter, bruk av støttekontakt eller andre lignende 
kompenserende tiltak skal settes i verk ved pålegg til foreldrene (Kilde: barnevernloven).  
 

 
Figur 39: Andel barn i fosterhjem. Kilde: Barnevern Sør 
 
 

 
Figur 40: Andel meldinger barnevernstjenesten har mottatt. Kilde: Barnevern Sør 
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Figur 41: Andel undersøkelser gjort av barnevernstjenesten. Kilde: Barnevern Sør 
 

 
Figur 42: Andel henlagte meldinger Kilde: Barnevern Sør 
 

 
Figur 43: Andel barn med hjelpetiltak. Kilde: Barnevern Sør 
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3. Helserelatert adferd 

Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å påvirke helsen. Dette kan være for 

eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmidler. Helserelatert atferd kan også 

omfatte seksualatferd og risikoatferd som kan føre til skader og ulykker. Deltagelse i frivillighet og 

dugnad er også viktig for helse og trivsel.   

Det er vanskelig å skaffe lokale data for helserelatert adferd, men vi har brukt Ungdata, som er en 

lokal spørreundersøkelse som er gjennomført i alle de tre kommunene i 2013 og 2016. Vi bruker også 

data fra Folkehelseundersøkelsen – Helse og Trivsel 2015, en spørreundersøkelse som ble 

gjennomført i agderfylkene og Vestfold fylkeskommune. Der finner vi tall for Lindesnesregionen og for 

Mandal.  

 

Marnardal og Lindesnes har frisklivssentral. Mandal får dette i 2018. Marnardal frisklivssentral tilbyr  
ukentlig saltrening og utetrening, i Lindesnes er det 3-måneders opplegg med grupper med fysisk 
aktivitet. Det er flere treningssentre i Mandal og ett i Lindesnes, og de treffer andre brukergrupper 
enn idrettslagene. Integreringsplan for Mandal kommune, vedtatt 18.06.15, sier at deltakelse i 
nærmiljø, kultur og fritidsaktiviteter skal være en del av introduksjonsprogrammet, både for voksne 
og barn. Som oftest er dette deltakelse i idrettslag. 

 

HOVEDFUNN 
 Side 45: Voksne er generelt mindre fysisk aktive enn folkehelseinstituttets anbefalinger  

 Side 47: Barnehagene har god tilgang til naturområder og barna er i stor grad fysisk aktive  

 Side 48: Mer aktivitet i skolen enn læreplanen forplikter og god tilgang til aktivitetsområder  

 Side 49: Elever med sykkel- og gåavstand til skole får privat skyss – potensiale for økt aktivitet  

 Side 50: Samfunnskonsekvenser av alkoholbruk/vold, ulykker, utenforskap (ikke lokale tall)  

 Side 52: Snusbruken øker blant unge 

 Side 54: Barnehagene følger i stor grad statlig veileder for kosthold 

 Side 55: Gratis fruktordning i barneskolene i Marnardal, og ungdomsskolene (ikke Lindesnes) 

 Side 56: Ca. 1 av 10 ungdomsskoleelever spiser ikke lunsj  

 Side 56: Andel ungdomsskoleelever som slåss er over landsgjennomsnittet, høyest i Lindesnes 

 Side 57: 10% av ungdomsskoleelever (66 stk) oppgir at de mot sin vilje er tatt på bryster/skritt    

 Side 58: 15% av norske kvinner og menn oppgir å ha vært utsatt for seksuelle overgrep før 
fylte 18 år  

 

3.1 Deltakelse i organisert og uorganisert aktivitet 
Samfunnsutviklingen og teknologien har gitt oss et samfunn hvor færre bruker kroppen i hverdagen. 

Bilen er det vanligste transportmiddelet selv på distanser mellom 1-3 kilometer, og voksne bruker i 

gjennomsnitt 60 prosent av dagen stillesittende. 1 av 8 dødsfall tilskrives inaktivitet og fører i tillegg 

til betydelig sykelighet og tapt livskvalitet. På verdensbasis er fysisk inaktivitet definert som den fjerde 

største risikofaktoren for død av ikke-smittsomme sykdommer; Global Burden of Health risks (who.int) 
 
Ungdata-undersøkelsen for 2016 viser at blant ungdomsskoleelever som er medlem av en frivillig 
organisasjoner, er både Lindesnes og Marnardal over gjennomsnittet i landet og i Vest-Agder med en 
prosentandel på henholdsvis 72% for Marnardal og 77% for Lindesnes. Landsgjennomsnittet er 63% 
og gjennomsnittet i Vest-Agder er 68%. I Mandal har 64% av ungdomsskoleelevene svart at de er 
medlem av en frivillig organisasjon eller klubb, ifølge undersøkelsen.  Dette viser at ungdom er aktive 
i frivillige organisasjoner i de tre kommunene. Årsaken til lavere tall i Mandal kan være god 
tilgjengelighet til treningsstudio og andre fritidstilbud. 
  

http://www.ungdata.no/Forskning/Publikasjoner/Ungdata-Lokale-rapporter/Ung-i-Agder-2016
http://www.vaf.no/tjenester/samfunns-og-naeringsutvikling/folkehelse/oversiktsarbeid/folkehelseundersoekelsen/
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/
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Folkehelseundersøkelsen Helse og Trivsel viser at 5,3 % av utvalget i Lindesnesregionen oppgir at de 
deltar daglig i uorganiserte aktiviteter, mens 39,7% oppgir at de deltar på ukentlig basis. 13 % svarer 
at de aldri deltar i uorganisert aktivitet. Det ser ut som det er lite forskjell på de som bor i Mandal og 
de som bor i Lindesnesregionen totalt. 
 

Deltakelse i organisert aktivitet 
 

aldri 1-3 g per 

måned 

Ukentlig Daglig Totalt  

Lindesnesregionen 47 % 26,9 % 24,3 % 1,8 %   502 svar 

18-24 år Agder og Vestfold 55 % 15,8 % 25,4 % 3,8 % 607 svar 

25-44 år Agder og Vestfold 45,6 % 24,1 % 28,5 % 1,8 % 2271 svar 

45-66 år Agder og Vestfold 48,1 % 24,5% 26 % 1,4 % 3992 svar 

67 – 79 år Agder og Vestfold 45,4 % 26,4 % 27 % 1,3 % 1821 svar 

 

3.2 Andel voksne og barn som er fysisk aktive minimum 30/60 min. pr. dag 

Voksne og eldre bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller 

minimum 75 minutter med høy intensitet per uke. Økt dose aktivitet gir større helsegevinst. Øvelser 

som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken.  

I Folkehelseundersøkelsen Helse og Trivsel ble deltakerne spurt om fysisk aktivitet. Omlag 82 % i 
Lindesnesregionen svarte at de drev med fysisk aktivitet en gang per uke eller oftere, mens rundt 18 
prosent svarte at de aldri eller sjeldnere enn en gang i uka drev med slik aktivitet. Dette tallet var 
høyest i Mandal – med 20 %. 37,8 % oppgav at de var i aktivitet 2-3 ganger per uke, 29,7 % var fysisk 
aktive 4 ganger eller mer per uke.   
 
På fylkesnivå oppga 84% at de trente mer enn 30 minutter når de først trente. Det var også en 
korrelasjon mellom lengde på utdanning og hvor lenge treningsøktene varte, der de med høyere 
utdanning trente lengre.  
 

 
Tabell 34: Fysisk aktivitet 2-3 ganger per uke eller oftere i Vest-Agder, antall og andel på de ulike 
svaralternativene etter kjønn, alder og utdanning, blant de som er 25 år og eldre. 
 
I følge Ungdataundersøkelsen gjennomført i 2016 ligger både Mandal og Lindesnes på 
landsgjennomsnittet når det gjelder hvor mange ungdommer som trener ukentlig. I Marnardal er det 
prosentvis flere ungdommer som trener ukentlig enn i Mandal og Lindesnes, med henholdsvis 89 % 
mot 87 %.  
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Figur 44: Andel som trener ukentlig. Kilde: Ungdata 2016 

  

3.3 Omfang av fysisk aktivitet i barnehage og skole, tilgang til aktivitetsområder 

Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, og intensiteten bør være både 

moderat og høy. Aktivitetene bør være så allsidige som mulig for å sikre optimal utvikling. Det er 

helsedirektoratets anbefalinger. 

 

3.3.1 Barnehage 
 
Ny rammeplan for barnehagene trådte i kraft fra 1. august 2017.  
Livsmestring og helse er ett av flere områder som inngår i den nye rammeplanens 
verdigrunnlag.  Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller. 
 
Kropp, bevegelse, mat og helse er ett av sju fagområder i rammeplan for barnehager. Vaner og 
handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagen, kan vare 
livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og 
matkultur, mentalt og sosialt velvære samt fysisk og psykisk helse.   
 
Kunnskapsdepartementet har fra 2016 tildelt midler for å stimulere kommuner og frivillige 
organisasjoner til å samarbeide for å gi barnehagebarn svømmeopplæring slik at barnas 
svømmeferdigheter bedres og de blir trygge i vann. 
 
 I Mandal har førskolebarna fått tilbud om ett 10 timers kurs i barnehagenes åpningstid. Instruktører i 
Mandal svømmeklubb er engasjert og kurset følger Norges svømmeforbunds svømmeskole. I 2016 – 
2017 deltok 117 barn fra 3 kommunale og 9 private barnehager. I 2017 – 2018 deltar 125 barn fra 3 
kommunale og 10 private barnehager. 
 
I Marnardal er svømmehallen på Laudal åpen i vinterhalvåret, og brukes av skole, barnehage, vel og 
foreninger på tildelte tidspunkter.    
 
I matrisen nedenfor vurderer barnehagene tilgjengelighet til turområder og grad av fysisk aktivitet 
for barna på en skala fra 1-5 der 5 er maksimalt.   
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Barnehage Tilgjengelighet 
til naturområder 

I hvor stor grad er 
barna fysisk aktive i 
løpet av en dag? 

Kommune 

Espira Sånum  5 4 Mandal 

Skinsnesheia 5 4 Mandal 

Hurlumhei 5 4 Mandal 

Solbakken fambh 5 4 Mandal 

Saniteten 5 5 Mandal 

Skoie 5 5 Mandal 

Kulturvugga fam 5 5 Mandal 

Imekollen 5 4 Mandal 

Valle gård 5 5 Mandal 

Frøysland 5 4 Mandal 

Malmø 4 4 Mandal 

Espira Årkjær 5 4 Mandal 

Espira Holum 5 5 Mandal 

Rauneveien 4 5 Mandal 

Framsteg 5 5 Mandal 

Myrteigen 5 4 Mandal 

Skjebstad 5 5 Mandal 

Kvisla 4 5 Mandal 

Vestnes fambh   Mandal 

Furulunden fam 5 4 Mandal 

Båly  4 4 Lindesnes 

Spangereid natur 5 5 Lindesnes 

Barnas naturbh 5 5 Lindesnes 

Remehaugen kyst 5 5 Lindesnes 

Espira Lindesnes 5 4 Lindesnes 

Hestehaven 5 5 Lindesnes 

Vigmostad 4 4-5 Lindesnes 

Heddeland 5 4 Marnardal 

Laudal 4 4 Marnardal 

Bjelland 5 4 Marnardal 

Tabell 35: Uteområder og fysisk aktiv i barnehagene. Kilde: Barnehagene 2017 

 

Hestehaven: Bålplass tilknyttet barnehagen, og fin natur rett utenfor porten, stor uteplass, ellers 
Tjøm 4 dager i uka. -12 barn hver dag, tilbud til 4-5 åringene. 
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3.3.2 Barneskole  
 
 

Barneskoler Fysisk aktivitet utover 

læreplan, skala 1 til 5, der 5 

er maksimalt 

Tiltak for å utjevne ulikhet i helse 

ja/nei 

Tilgang til områder 

for aktivitet 

Skala fra 1-5 

Årstrinn 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7  

Nyplass 3 2 2 2 2   ja ja ja ja ja ja ja 5 

Spangereid  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 

Vigmostad 

skole (privat) 

               

Bjelland 

skole 

5 5 5 4 4 4 4 - - - nei - - - 3 

Laudal skole 1 1 1 2 4 4 4 - - - nei - - - 3 

Øyslebø skole  4  4    3  3 3   3  Ja Ja     Ja  Ja  Ja  Ja  5 

Frøysland    x        x     

Furulunden                 

Holum skole 4 3 3 3 3 3 3         

Ime skole    x        x   5 

Oasen 

(privat) 

               

Tabell 36: Fysisk aktivitet, uteområder og tiltak for å utjevne sosial ulikhet i helse i skolene. Kilde: 
Skolene 2017 

 

Eksempler på tiltak barneskolene har for å utjevne sosial ulikhet i helse: 

Øyslebø skole: Bevegelser som avbrekk i timer. Fast turdag. Noe ekstra utetid. 
Massasje av hverandre hver dag. Turdag. 1 elev går tur med en voksen dersom urolig.  Noen ganger 
gjør ei gruppe på 4-5 elever noe annet i en del av de lengre øktene. FYSAK – gode uteområder på 
skolen og aktivitetsløype like ved. Skolefrukt.  Turneringer. Friminuttsaktiviteter. Godt 
aktivitetsutstyr. Fellesaktiviteter som aktivitetsdag og fotballturneringer inne og ute. 
 
Spangereid skole: Trinn treffes eks. på spillekvelder.  Opplegg: «Jo, mere vi er sammen» 
Fruktordning i perioder, avtalt med Kiwi. Samarbeid med helselaget – skolelunsj 
Hoppetaukonkurranse. Helsesøster har samtalegrupper med ulike tema   

 
Mottaksskolen i Mandal: Mottaksskoleelevene har vedtak etter §2.8 i opplæringsloven, og har 
derfor ikke fysisk aktivitet eller gym på samme måte som de andre elvene ellers i Mandal har. 
 
Ungdomskoletrinn M4 har friminutt i skolegården på Blomdalen skole. Da legger vi opp til fysisk 
aktivitet. Vi passer på at klassen har god tilgang til ball og hoppetau, og alle i klassen er med på dette. 
Barneskoletrinn M3 har friminutt i skolegården til Furulunden skole. Da spiller alle guttene fotball, 
jentene er med noen ganger. M3 har fysisk aktivitet en gang i uken. Da har de varierte aktiviteter 
som tur, skøyter, fotball, dans.  
 
Mottaksskolen får tilbud om å være med på svømmekurs, dette er vi selvsagt med på. Her deltar alle 
i klassen. Vi har flotte områder ute, som vi utnytter så godt vi kan.  
Vi har Furulunden til tur og aktiviteter. Flott fotballbane. Skøytebane på vinteren.  
Skolen vår ligger også meget sentralt i byen, og derfor spaserer vi når vi skal på utflukter som til 
Buen, Kirken, Byen. I forhold til mat, har vi fokus på sunne nistepakker.  
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3.3.3 Ungdomsskole 
 

Ungdomsskoler Fysisk aktivitet utover 

læreplan skala 1til 5, 

der 5 er best 

% andel barn som 

ikke deltar i ordinær 

kroppsøvings-

undervisning 

Tiltak for å utjevne 

ulikhet i helse ja/nei 

Skolens tilgang til 

områder for 

aktivitet 

skala 

Trinn 8. 9.  10 8 9 10 8 9 10  

Marnar 

ungdomsskole 
 Ikke 

svart 
 Ikke 

svart 
2   11%  13%  0%  Nei Nei Ja Alle klassetrinn 

svarer 5 
Lindesnes 

ungdomsskole 

2 2 2 0 0 0 nei nei nei  

Blomdalen 

ungdomsskole 

x x x       5 

Vassmyra 

ungdomsskole 

4 4 4 5 5 5 ja ja ja 5 

Tabell 37: Fysisk aktivitet, andel som ikke deltar i kroppsøving, uteområder og tiltak for å utjevne 
sosial ulikhet i helse i ungdomsskolene. Kilde: Ungdomsskolene 2017 
 
Eksempler på tiltak for å utjevne sosial ulikhet i helse: Marnar Ungdomsskole: Funksjonelt utemiljø 
med idrettsbane,  idrettshall åpen i midttimer 5 dager i uka, styrkerom, bruk av assistent., mulighet 
for å formidle lån av utstyr (sekker m.m.) ved vandreturer. Lindesnes ungdomsskole: Kjærlighet og 
grenser. Vassmyra skole: Aktiviteter i friminutt – lærerressurs avsatt til å styre aktiviteter. 
 

3.4 Omfang av elever som går eller sykler til skolen 
 
Omfanget av elever som går og sykler til skolen henger sammen med avstanden til skolen og om 
skoleveien er trygg. Derfor må denne tabellen ses i sammenheng med tabell  54: Oversikt over 
skysselever og skoleveier 2017. 

Skole Antall elever Anslag syklende Anslag gående 

Nyplass 243 25 100 

Spangereid  165 33 44 

Vigmostad skole (privat) 32   

Bjelland skole 45 3 2 

Laudal skole 58 7 9 

Øyslebø skole 121 24 26 

Oasen skole (privat) 48   

Holum barneskole 175   

Furulunden barneskole 482   

Skriverhaven 21   

Mottaksskolen 21 14 1 

Frøysland barneskole 281 50 150 

Ime barneskole 469 90 130 

Marnar Ungdomsskole 86 4 15 

Lindesnes ungdomsskole 183 40 25 

Blomdalen ungdomsskole 354 150 100 

Vassmyra ungdomsskole 258 15-20 80 
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Tabell 38: Omfang av elever som går eller sykler til skolen. Kilde: Skolene 2017 
 

3.6 Antall skjenkesteder, serverings- og åpningstider for alkoholsalg  
 
Det er samme skjenketider i Lindesnes og Mandal. Marnardal har ingen skjenkesteder.  
Når det kommer til utsalgstider varierer dette i noe grad mellom kommunene, men dette er i 
hovedsak i forbindelse med de ulike utsalgsstedenes åpningstider. Alkoholutsalg i butikk er på 
hverdager mellom 08.00-20.00 og lørdager kl. 08.00-18.00, med noe kortere utsalgsteder i butikker 
med kortere åpningstid.  
 
I Mandal var det 19 salgsbevillinger og 15 skjenkebevillinger i 2015, i tillegg til Vinmonopol. I 
Lindesnes var det 7 salgsbevillinger og 6 skjenkebevilgninger. Marnardal har 4 utsalgssteder for 
alkohol.  
 

3.7 Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk  
 

3.7.1 Alkohol 

Alkohol er ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) en av risikofaktorene for sykdom og tidlig død i 

industrialiserte land. Både alkoholbruk og bruk av andre rusmidler medfører en rekke skader og 

problemer, både for enkeltindivid, tredjepersoner og samfunnet for øvrig. Et moderat alkoholforbruk 

øker risikoen for kreft i fordøyelsesorganene, lever og bryst. Et langvarig høyt alkoholforbruk øker 

risikoen for hjerte- og karsykdommer, i tillegg til andre sykdommer. Store enkeltinntak øker risikoen 

for hjerneslag, hjerteinfarkt, og hyppigheten av slike episoder øker. Forskning viser en klar 

sammenheng mellom alkoholkonsum og vold. Jo mer en drikker og jo oftere en er beruset, desto mer 

sannsynlig er det at en utøver vold og/eller blir utsatt for vold. 

For å redusere helseskader som følge av alkoholbruk, er det viktig å arbeide for å redusere det 

generelle forbruket av alkohol i befolkningen. Redusert totalkonsum i befolkningen reduserer 

helseulemper som følge av alkoholkonsum på befolkningsnivå. Det går ikke noe klart skille mellom 

bruk og misbruk av alkohol. Derfor er det viktig å ha et folkehelseperspektiv på alkoholpolitikken, dvs. 

iverksette tiltak som retter seg mot hele befolkningen eller generelle grupper. 

Beregninger fra Folkehelseinstituttet viser at hver innbygger over 15 år i gjennomsnitt kjøpte 

6,79 liter ren alkohol i 2016. Dette tilsvarer rundt 73 flasker vin eller 150 liter øl. I tillegg til 

den registrerte lovlige omsetningen kommer også taxfree, handel i utlandet, smugling, 

privatimport, handel på ferger mv. Kilde: Helsedirektoratet. 

 

Figur 45: Figuren viser en nedgang i omsetning av alkohol over tid.  Kilde: www.vinmonopolet.no  
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Figur 46: Innmeldt omsetning fra salgs og skjenkesteder i kommunen og vinmonopolets salgsstatistikk 
for 2016. Kilde: www.vinmonopolet.no 
 
Tabellen viser at omsetningen omregnet til ren alkohol er størst på Vinmonopolet med 42 082 liter.  
Butikkene står for 25 200 liter av omsetningen og skjenkestedene 8256 liter. I 2016 ble det omsatt 76 
467 liter rent alkohol i Mandal. Dette tilsvarer 6.06.liter ren alkohol pr. innbygger over 15 år. I 
Landsgjennomsnitt er 6,03 liter. Regner vi dette om til flasker pr innbygger over 15 år utgjør dette 24 
flasker vin 75 cl, 163 flasker øl 33 cl, og 5 flasker brennevin 7o cl.  
 
I Marnardal kommune ble det solgt og skjenket 35552 liter alkoholholdige drikker i 2016. 
Nasjonale tall viser at 6 % av ungdomsskoleelevene får lov av foreldrene sine til å drikke alkohol. For 
kommunene i nye Lindesnes er tallene 3% for Mandal, 2% for Marnardal og 6% for Lindesnes. På 
landsbasis oppgir 14% at de i løpet av de siste 12 måneder har drukket så mye at de følte seg tydelig 
beruset. For nye Lindesnes er tallene henholdsvis 11% for Mandal, 7% i Marnardal og 12 % i 
Lindesnes.  
 
I Marnardal var det 4 % av ungdomsskoleelevene som mente at det å drikke seg full økte statusen, 
mot 74% som mente det minker statusen. I Lindesnes var tallene henholdsvis 7 % mot 69% og for 
Mandal 14 % som sier det øker status, mens 64 mener det minsker status. 
For videregående elevene i Mandal var det 24 % som mente det økte statusen, mens 37 % mente det 
minket statusen. (Kilde: Ungdata)  
 
Som tabellen nedenfor viser ser det ut som at folk i Mandal drikker oftere enn folk i Lindesnes og 
Marnardal. (Folkehelseundersøkelsen)  

 

Hvor ofte har du drukket alkohol i løpet 
av de siste 12 månedene? 
 

aldri 1-3 g per 

måned 

2-4 g per 

måned 

2-3 g per 

uke 

Mer enn 4 

ganger per 

uke  

totalt 

Lindesnesregionen 25,9 % 32,3 % 26,8 % 10,7  %   4,3 % 533 svar 

Mandal 21,9 % 32,9 % 28,8 % 12,2 % 4,1 % 319 svar 

Vest-Agder 21,1 % 29,7 % 31,4 % 13,5 % 4,3 % 3568 svar 

Tabell 39. Alkoholbruk. Kilde: folkehelseundersøkelsen 
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Alkoholforbruket blant ungdom har de senere årene gått noe ned. Det er imidlertid fortsatt 

mange unge som drikker alkohol, og da særlig i den siste tenåringsfasen. Mange unge drikker 

mye per drikkesituasjon, og utsetter seg selv og andre for alkoholrelaterte skader og ulykker.  

 

3.7.2 Snus og tobakk 
Helsekonsekvenser av tobakksbruk er et samfunnsproblem som det er mulig å gjøre noe med. 

Forebygging av røykestart og arbeid med røykeslutt kan gi en gevinst for både kommunen og 

innbyggerne gjennom å forebygge sykdom og sykefravær, få flere gode leveår og en friskere gruppe 

hjemmeboende eldre. Røyking øker risikoen for helseskader som hjerte- og karsykdommer, 

luftveissykdommer (kols), samt lungekreft og andre krefttyper. Studier viser at de som røyker daglig, i 

snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere.  

 

Tall fra Ungdataundersøkelsen viser at 90 % av ungdomsskoleelevene i Mandal aldri har røykt eller 
snust. Tallene for Lindesnes er henholdsvis 85 % og 90 %, mens det for Marnardal er 97 % og 90 %.   
Utvalget av videregående skoleelever i Mandal som oppgir at de aldri har røykt eller snust er 
henholdsvis 77 % og 81 %.   
 
Det er få elever (8.-10. trinn) som svarer at de røyker daglig eller ukentlig. Av utvalget i Marnardal er 
det ingen som oppgir at de røyker eller snuser I Mandal er det henholdsvis 4 % av utvalget som 
røyker og 3 % som snuser ukentlig og i Lindesnes er det 2 % av elevene i utvalget som oppgir at de 
røyket ukentlig, mens 3 % oppgir at de snuser ukentlig. Landsgjennomsnittet viser at 3 % røyker 
ukentlig, mens 5 % snuser daglig.  
 
Lindesnes ungdomsskole inngår avtale med elever om ikke å røyke eller snuse.  
 

3.7.3 Dagligrøyking (unge/voksne/gravide) 
Når det kommer til voksne og røyking ser man at Lindesnesregionen ligger noe høyere på antall 
dagligrøykere og «av og til» røykere sammenlignet med de andre regionene på Agder. I Mandal er 
det færre som røyker daglig enn i hele Lindesnesregionen, mens det er flere som røyker av og til.  
Det er forholdvis mange kvinner i Lindesnes som oppgav at de røykte på første svangerskapskontroll. 

 

Figur 47: Andel røykere i Agder; byer og regioner. Kilde: Folkehelseundersøkelsen Helse og Trivsel 
2015 
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Den minoritetsspråklige mannlige befolkningen har en stor andel røykere. På sikt kan dette være en 
helseutfordring og i det daglige gir dette utfordringer for håndhevelse av røykeforbud i og utenfor 
offentlige bygg.  

 

3.7.4 Hasj og andre rusmidler 
Hasjrøyking gir ikke status. Det mener flertallet av ungdommene som har svart på 
Ungdataundersøkelsen 2016. Ingen ungdomsskoleelever i utvalget i Lindesnes mener hasjrøyking gir 
status. Tallet for ungdomsskoleelever  i Marnardal er 2% Marnardal og  for Mandal 3%..  
5% av utvalget ved videregående skole i Mandal oppgir at de har brukt hasj eller lignende rusmidler 
de siste 12 måneden. Av utvalget ungdomsskoleelever i Lindesnes svarer 2 % det samme, og i Mandal  
3 % . I Marnardal er tallet 0. (Ungdata) 
 
Det er vanskelig å få et helhetlig bilde på ungdommens rusbruk i Mandal. Henvendelser til rusteam, 
legevakt og legesentre gir et lite representativt bilde, fordi det er få henvendelser hvor rus er den 
primære henvendelsesårsaken. Av den grunn blir det «sekundær – diagnoser» som registreres. Det 
har i perioder vært bekymringer knyttet til rus på blant annet på skoler, fritidsklubb og uteområde 
knyttet til Buen. På grunn av kommunenes satsing på rus- og kriminalitetsforebygging er det etablert 
tett samarbeid mellom disse arenaene og politiet. Av den grunn har det vært mulig å iverksette tiltak, 
som for eksempel mer synlig politi i områdene, og ungdom det er konkrete bekymringer rundt, følges 
i større grad opp i de godt etablerte kjernegruppene ved ungdomskolene og videregående skole 

 
3.8 Trender omkring ungdommens seksualatferd, f.eks. bruk av kondom 
 
Helsesøster   på Mandal videregående skriver ut resepter på hormonelle prevensjonsmidler, og det 
deles ut kondomer. Det har vært få graviditeter de siste to årene. Det testes en del for klamydia på 
Helsestasjon for Ungdom, men HFU har ingen tall på testresultatene. Det har vært få graviditeter de 
siste to årene. Det testes en del for klamydia på Helsestasjon for Ungdom, men de har ingen tall på 
testresultatene.  
 

3.9 Mat og måltider i barnehager 
 
Barnehagen utgjør en unik læringsarena utenfor hjemmet og har en viktig helsefremmende og 

forebyggende funksjon. Måltidene i barnehagen har en viktig miljøskapende verdi og har betydning 

for blant annet helse, trivsel og læring.  

Barnehager som bruker Helsedirektoratets materiell om mat og måltider i barnehagen i pedagogisk 

sammenheng, og forankrer arbeidet i planer eller retningslinjer, har et sunnere mattilbud enn 

barnehager som ikke har en slik tilnærming, viser kartlegging fra 2011 (helsedirektoratets veiviser i 

lokalt folkehelsearbeid.) 

 
Helsedirektoratet sendte ut høringsutkast til revidert nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider 
i barnehagen. Høringsfrist var 20.12.17. Målsettingen er at ansatte i barnehagene har oppdaterte 
kunnskapsbaserte anbefalinger å følge slik at barna sikres : 
1.       gode rammer for måltidene 
2.       god ernæringsmessig kvalitet på mat- og drikketilbudet  

 
Barnehagene er bedt om å rapportere på noen spørsmål om kosthold, på en skala fra 1 til 5, der 5 er i 
svært stor grad 

 

Barnehage I hvor stor grad 
følges statlig 

Til fest og feiring: I 
hvor stor grad byttes 

I hvor stor grad 
samarbeider foreldre 

Kommune 
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veileder for 
kosthold?  

kaker og søtt ut med 
frukt og grønt? 

og barnehage om 
sunt kosthold og 
måltider? 

Espira Sånum  4 5 5*** Mandal 

Skinsnesheia 4 5 3 Mandal 

Hurlumhei 4 4 4 Mandal 

Solbakken fambh 5 5 5 Mandal 

Saniteten 4 4 3 Mandal 

Skoie 5 5 5 Mandal 

Kulturvugga fam 4 5 4 Mandal 

Imekollen 4 5 4 Mandal 

Valle gård 5 5 5 Mandal 

Frøysland 5 4 3 Mandal 

Malmø 4 2 4 Mandal 

Espira Årkjær 4 5 4 Mandal 

Espira Holum 5 5 4 Mandal 

Rauneveien 5 4 5 Mandal 

Framsteg 4-5 4-5 4-5 Mandal 

Myrteigen 5 5 5 Mandal 

Skjebstad 5 5 5 Mandal 

Kvisla 5 4 5 Mandal 

Vestnes fambh    Mandal 

Furulunden fam 4 3 5 Mandal 

Båly  3 4 3 Lindesnes 

Spangereid natur 3* 5 4 Lindesnes 

Barnas naturbh 5 5 5 Lindesnes 

Remehaugen kyst 4 5 3 Lindesnes 

Espira Lindesnes 4 5 4** Lindesnes 

Hestehaven 5 4 4 Lindesnes 

Vigmostad 4 5 4 Lindesnes 

Heddeland  5 4 4 Marnardal 

Laudal 4 2 4 Marnardal 

Bjelland 5 4 4 Marnardal 

Tabell 40: Kosthold i barnehager. Kilde: barnehagene 2017 
 
* Spangereid naturbarnehage: Barna har med matpakke. Veileder foreldre om sunn mat i 
foreldresamtaler og foreldremøter. De fleste foreldre sender med barna sunn mat. 2-3 dager pr 
måned tilbereder vi mat på bål – sunn mat.  
**Espira Lindesnes barnehage: Vi holder på å utvikle tilbudet videre 

***Espira Sånum er fullkostbarnehage  
Flere barnehager i Mandal, samt Vigmostad barnehage i Lindesnes har sagt seg villig til å være med i 
et forskningsprosjekt i regi av UiA som heter Barns matmot. Vigmostad. Det skal forskes på barn født 
i 2012 og deres matvaner. Det er foresatte som svarer ut.  
 

3.10 Måltider, elevkantine og tilgang på frukt og grønt i skolen  
 
Helsedirektoratets landsomfattende skolemåltidsundersøkelse (2013) viste at om lag halvparten av 
skolelederne i grunnskolen og videregående skole kjente til Nasjonal faglig retningslinje for mat og 
måltider i skolen. Kartleggingen viste også at under halvparten av skolene gir elever på mellomtrinnet 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/skole-og-sfo-mat-maltider-mat-og-helse-faget
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen
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(5.-7. trinn) den anbefalte matpausen på minst 20 minutter. For barnetrinnet (1.-4. trinn) var 
tilsvarende andel noe høyere. 
 
Mandal barne- og ungdomsråd har engasjert seg i elevenes spisepause som de mener har vært for  
kort. I Mandal er skoletiden utvidet med 15 minutter for å få til en lengre spisepause. Nytt av året er 
at de starter 10 minutter tidligere på skolen, og avslutter dagen 5 minutter senere. Det er variasjon 
mellom skolene i de tre kommunene hvor lang tid man har på å spise lunsj.   
 
Vi har bedt skolene rapportere på hvor lang matpause de har, om de har gratis skolefrukt eller har 
fruktordning hvor elevene tar med frukt hjemmefra.  Samtlige av de ni barneskolene som har svart at 
elevene har 20 minutter eller mer tid til å spise. Når det gjelder fruktordninger er det de tre 
barneskolene i Marnardal og Spangereid som gjennomfører dette.   
  

Skole 20 min. matpause 
eller mer 

Gratis 
fruktordning   

Fruktordning der 
elevene tar med frukt 

Nyplass ja nei nei 

Spangereid  ja I perioder ja 

*Vigmostad  -  - - 

Bjelland ja  ja  

Laudal  ja  ja  

Øyslebø   Ja  Ja   

*Oasen  - - - 

Holum  x  x 

Furulunden     

Skriverhaven    

Mottaksskolen Ja Nei Nei 

Frøysland  x  1. trinn 

Ime  x  x 

Tabell 41: Oversikt over matpause og fruktordninger på barneskolene. Kilde: Skolene 2017 
 
*privat skolene har vi ikke innhentet  svar fra 
 
Ungdomskolenes svar viser at alle skolene har 20 minutter eller mer tid til å spise, og at tre av fire 
ungdomsskoler har fruktordning . To ungdomsskoler har elevkantine to dager i uka 

Skole 20 min. 
matpause 
eller mer 

Gratis 
fruktord-
ning   

Fruktordning 
der elevene 
tar med  

Skolen har 
elevkantine 

I hvilken grad er 
elevkantina sunn? 
Skala 1-5 der 5 er 
sunnest 

Marnar  
Ungdomsskole 

10 min. i 
klasserom 
Kan spise  
i aulaen i 
midttime. 

 Ja. Frukt 
3 dager i 
uka. 

 Nei.  Nei. *   

Lindesnes 
ungdomsskole 

40 min 
storefri, 
kan være 
inne hele 

nei nei 2 dager i uka 3 

Blomdalen 
ungdomsskole 

ja ja nei 2 dager i uka 4 
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Vassmyra 
ungdomskole 

ja ja nei kiosk 4 

Tabell 42: Oversikt over kantine, matpause og fruktordninger på ungdomsskolene. Kilde: Skolene 
2017 
 
* Marnar ungdomsskole: 9. klasse selger pizzaboller i aulaen én dag i uka og elevrådet selger 
meieriprodukter én dag i uka. 
 
Elever ved Lindesnes og Blomdalen ungdomsskoler benytter seg av nærbutikken i friminuttene . 
På spørsmål til ungdomsskoleelevene om måltider oppgir 10% av utvalget i Mandal at de sjelden, 
aldri eller kun 1 gang i uka spiser lunsj/formiddagsmat/niste. Tallene i Lindesnes og Marnardal er 
henholdsvis 14% og 9% . (Ungdata 2016) 

 

3.11 Måltider på SFO/aktivitetsskoler  
 
SFO følger i stor grad nasjonale retningslinjer for mat og måltider, og alle unntatt Marnardal 
rapporterer at barna i stor grad får frukt og grønt på SFO. 
 
På en skala fra 1-5 der 5 er maksimalt 

Navn på SFO/kommune I hvor stor grad følges nasjonal 
faglig retningslinjer for mat og 
måltider?   

I hvor stor grad får 
barna frukt og grønt i 
SFO? 

Øyslebø oppv.senter, 
Marnardal 

4 2 

Nyplass SFO,Lindesnes 5 5 

Spangereid SFO, Lindesnes 4 5 

Frøysland SFO,Mandal 4 5 

Ime SFO, Mandal 5 5 

Bjelland SFO 4 5 

Laudal SFO 4 5 

Tabell 43: Oversikt over kosthold og tilgang på frukt og grønt i SFO. Kilde: SFO 2017 
 

3.12 Trakassering, vold og seksuelle overgrep 
 
På landsbasis oppgir 17 % av ungdomsskoleelevene at de har deltatt i slåssing uten våpen  i 2016. (11 
% i 2013) Tallene fra Lindesnes er 22 % i 2016 (tilsvarende i 2013), 18% for Mandal  (19 % i 2013),  
mens Marnardal har 19% i 2016 og 11% i 2013. 
 
Elever i videregående skole som oppgir at de har vært i slåsskamp ligger på 13 % nasjonalt og 11%  
for elever ved Mandal videregående skole.  
 
Når det gjelder trusler om vold så er det på landsbasis 10 % av ungdomsskoleelevene som oppgir at 
de har vært utsatt for trusler om vold i 2016, mot 13 % i 2013. Mandal ligger på landsgjennomsnittet 
i 2016 med 10 % ( 11 % i 2013), mens tallet er 15% for Lindesnes (12 % i 2013) og 8 % i Marnardal, 
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(9% i 2013). For elever i videregående skole er det nasjonale tallet 12 % mot 13% for elever ved 
Mandal videregående skole.  
 
Ungdataundersøkelsen stiller også spørsmål uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Her 
har vi bare tall fra 2016. 14 % av 481 ungdomsskoleelever fra Mandal har opplevd at noen 
uoppfordret viste dem seksuelt ubehagelige bilder eller ting. I Lindesnes er tallet 16 % av 147 elever, 
mens det i Marnardal er 24 % av totalt 54 elever. Omregnet i antall vil det si at 104  
ungdomsskoleelever i nye Lindesnes har blitt trakassert med bilder eller annet.   
 
5% av 485 ungdomsskoleelevene i Mandal oppgir at de har blitt holdt fast eller klemt på en seksuell 
måte mot sin vilje. I Lindesnes og Marnardal er tallene henholdsvis 6% av 147 og 9% av 54. Omregnet 
vil det si 38 ungdomsskoleelever i nye Lindesnes.   
 
Når det gjelder å bli tatt på brystene eller i skrittet mot sin vilje er det i Mandal 10% av 485 som 
oppgir dette, mot henholdsvis 8 % av 147 i Lindesnes og 11 % av 54 i Marnardal. Dette utgjør 66 
ungdomsskoleelever i nye Lindesnes.  
 
Ikke uventet så er det jenter som i størst grad utsettes for seksuell trakassering, mens det er tydelig 
overvekt av gutter som deltar i slåsskamper.  
   
Spredning av nakenbilder i sosiale medier er et problem  blant unge. Vi har ikke lokale tall. 
Nettbaserte overgrep mot barn har de senere årene vist seg å være urovekkende omfattende.  
Nasjonalt er det en stor satsing på å avdekke nettverk av overgripere og nettbaserte overgrep mot 
barn.  
 
Barn utsatt for vold i familien 
 
Siden 1960-årene har det vært en tydelig nedgang i mindre alvorlig vold fra foreldre. Dette henger 
blant annet sammen med økt kunnskap om de negative konsekvensene av vold og at holdningene til 
fysisk avstraffelse som ledd i barneoppdragelsen har endret seg. Det har ikke vært en tilsvarende 
nedgang i alvorlig vold mot barn.  
 
Å oppleve fysisk eller psykisk vold fra eller mellom foreldrene, kan få alvorlige konsekvenser for 
barna som utsettes. Dette henger sammen med at volden forekommer i hjemmet som skal være 
barnets viktigste arena for trygghet og utvikling. Å bli utsatt for vold kan ha like store konsekvenser 
for fysisk helse som for psykisk helse. 
 
Vi har ikke lokale tall for dette, men hvis vi ligger på «nasjonalt nivå» betyr det at over 400 barn 
mellom 0 og 18 år opplever å bli utsatt for alvorlig grov vold fra foreldrene sine. 
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Figur 48: Vold og overgrep mot barn og unge 
Kilde: Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA-rapport 5/2016, Mossige & Stefansen (red).  
 
Seksuelle overgrep mot barn 
 
15 % av norske menn og kvinner oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle 
overgrep før fylte 18 år. Jenter er langt oftere utsatt enn gutter. De helsemessige konsekvensene av å 
bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan være svært alvorlige. 
 

 
Figur 49: Forekomst av seksuelle overgrep. 
Kilde: Rapporten «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et 
livsløpsperspektiv» fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2014). 
 

4. Helsetilstand 

Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved for eksempel risikofaktorer, forebyggbare 

sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som sykefravær o.l. 

 

God ernæring er en av forutsetningene for tilfredsstillende vekst og utvikling hos foster, spedbarn, 

barn og ungdom. Kostholdet er viktig både for å forebygge sykdom og for å fremme god helse. Et 

balansert, variert og fullverdig kosthold i tråd med Helsedirektoratets kostråd kan redusere risikoen 

for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2-diabetes 

samt overvekt, forstoppelse, tannråte og jernmangel. 

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i 

forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende 

dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. 

 

H0VEDFUNN 
 

 Side 60: Høyere forekomst av psykiske plager og lidelser enn landet i Mandal, særlig kvinner 

 Side 61: Medikamentbruk mot psykiske plager og lidelser høyere i Mandal enn land og fylket 

 Side 62: Forekomst av muskel og skjelettsykdommer over landet, høyest i Marnardal 

 Side 65: Andelen gutter med overvekt ved 1. sesjon er over landsgjennomsnittet i Lindesnes 

 Side 65: Andelen gravide med overvekt/fedme er over landet , høyest i Marnardal- Lindesnes   

 Side 66: Færre som vaksinerer barna enn på landsbasis 
 

 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Barn_utsatt_for_vold_i_familien/#info-graphics-header
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Seksuelle_overgrep_mot_barn/#heading5216
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Seksuelle_overgrep_mot_barn/#heading5216
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Seksuelle_overgrep_mot_barn/#heading5216
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4.1 Forekomst av «folkesykdommer». 
Livsstilssykdommer er vår tids folkesykdommer og da snakker vi om type 2- diabetes, kreft, hjerte og 
karsykdommer og fedme. I nye Lindesnes er det også verdt å nevne psykiske plager, symptomer og 
lidelser.  
 

4.1.1 Psykisk Helse 

Kommunen kan gjennom systematisk innsats legge til rette for god livskvalitet, styrket psykisk helse og 

forebygging av psykiske plager. Lokal innsats handler om å involvere befolkningen, tilrettelegge for 

deltakelse og aktiviteter, målrettet arbeid med mestring, tilhørighet, fellesskap, trygghet. Viktige 

arenaer for dette arbeidet er blant annet barnehage, skole, nærmiljø, fritidstilbud og frivillighet.  

God psykisk helse handler om opplevd livskvalitet. Enkelt sagt betyr livskvalitet å ha det bra, ha 

ressurser til å håndtere hverdagslivets utfordringer, føle tilhørighet, oppleve mening, kunne utvikle 

seg og være i gode relasjoner.  

 
Faktorer som har betydning for psykisk helse:  
 

 BESKYTTELSESFAKTORER  RISIKOFAKTORER  

Individuelle  

 

• Medfødt robusthet og kapasitet  

• Sosial kompetanse  

• Opplevelse av mening og sammenheng  

• Kreativitet  

• Hobbyer  

• Fremtidsoptimisme  

• Godt selvbilde 

• Fysisk aktivitet 

• Variert kosthold 

 

• Positive holdninger til rusmidler  

• Tidlig debut  

• Utagerende, sensasjonssøkende 

• Manglende kunnskaper om rus og risiko  

• Rusvillighet  

• Individuell sårbarhet  

• Utsatt for seksuelle og fysiske overgrep 

• Framtidspessimisme  

• Lavt selvbilde og psykisk plager  

• Å være vitne til eller utsatt for vold (begge 

deler rammer hardt)  

Familie • God kommunikasjon og samspill  

• Autorativ oppdragelse (kontroll og 

varme), struktur og regler 

• Høyere sosioøkonomisk status  

• God og stabil omsorgssituasjon 

• Manglende tilsyn  

• Manglende interesse for den unge  

• Tilknytningsproblem  

• Dårlig samspill i familien og mye konflikter 

mellom voksne og barn  

• Tillatende oppdragerstil  

• Seksuelle og fysiske overgrep 

• Stor fattigdom  

• Foreldre med lav omsorgskompetanse, 

rusmisbruk og psykiske lidelser   

Venner Tydelige normer, tilknytning, prososiale 

venner 

• Rusbruk og kriminalitet hos venner  

• Venners antisosiale normer  

• Lav sosial status hos venner 
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Skole • Utvikle kompetanse og positive 

aktiviteter  

• God tilhørighet 

Dårlig skolemiljø/-klima, mobbing, lese- og 

skrivevansker, dårlig likt, manglende eller 

«dårlige» venner, skulk, manglende 

interesse for skolen  

Nærmiljø Minst en betydningsfull voksen, prososiale 

venner, felles verdier, samfunnsstrukturer 

som støtter mestringsstrategier  

 

Få ressurser til forebyggende arbeid, 

kriminalitet, normer som aksepterer 

konsum, tilgang på rusmidler, dårlig 

bomiljø, fattigdom 

 
Tabell 44: Faktorer som har betydning for den psykiske helsen. Kilde: Folkehelseoversikten Mandal 
2015 

 
I Mandal viser undersøkelser høye forekomster av psykiske plager, symptomer og lidelser blant 
innbyggerne. Særlig er tallene høye for kvinner. Både i Marnardal og Lindesnes er psykiske 
symptomer eller lidelser på samme nivå som landsgjennomsnittet. I Mandal er tallet vesentlig 
høyere. 
 
Statistikk viser også en sterk korrelasjon mellom utdanningsnivå og psykiske lidelser, der høyere 
utdannede mennesker i mindre grad opplever psykiske symptomer og lidelser. Blant kvinner i 
aldersgruppen 25-44 år hadde 23,9 % av de lavt utdannede responderende psykiske symptomer og 
lidelser, kontra 6,7 % av de med høyere utdanning. (Kilde: Folkehelseundersøkelsen). Samme 
undersøkelse viser at psykisk helse forbedres med alderen for kvinner. 
 
Man kan også se en økning i brukere av helsetjenester både i Mandal og Marnardal de siste 
periodene, i tillegg til på landsbasis. Lindesnes har hatt noe nedgang. 
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Tabell 45:  Forekomst av psykiske plager, symptomer og lidelser blant innbyggerne.   
Antall personer i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Statistikken viser 
gjennomsnittet for en  3-årsperiode. Kilde: FHI. 
 
Forskning viser at barndomskrenkelser skaper syke voksne, ikke bare går det utover psykisk helse, 
det kan også bidra til kreftsykdom, hjerte og karsykdom, muskel og skjelettplager. (Dr. Anne L. 
Kirkengen) Traumer etter krigs- og fluktopplevelser er særlig en utfordring i en del av 
innvandrerbefolkningen.  
 
Medikamentbruk er et samfunnsproblem. Mandal ligger høyere enn både landet og fylket i bruk av 
medikamenter mot psykiske symptomer og plager.  Kvinner topper statistikken, foruten ADHD – 
medikamenter. Fylkeslegen ønsker å løfte fokus på medikamentbruk.   
 
  

 

Tabell 46:  Brukere av legemidler mot psykiske plager, symptomer og lidelser.   
Antall personer som i løpet av året har hentet ut minst en resept fra apotek per 1000 innbyggere per 
år. Statistikken viser gjennomsnittet for en  3-årsperiode. Kilde: FHI. Omregnet til andel pr 1 000 
innbyggere.  
 
Det har den senere tid vært nasjonal bekymring om de unges bruk av reseptfrie medikamenter. 
Ungdataundersøkelsen fra 2016 viser at 9% av ungdomsskoleelevene som har svart i Mandal oppgir 
at de minst ukentlig bruker reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux ol.) I Lindesnes og Marnardal er 
tallene henholdsvis 10 % og 5 %. 
 

4.1.2 Muskel og skjelettsykdommer 

Samlet sett er muskel- og skjelettsykdommer den diagnosegruppen som «plager flest og koster 
mest», selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig overdødelighet (Lærum, 2013). I Norge 
er diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. 
Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager omfatter en lang rekke ulike tilstander som har det 
til felles at de er forbundet med smerte og eventuelt nedsatt funksjon knyttet til muskel- og 
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skjelettsystemet. Risikofaktorer, og dermed også mulighetene for forebygging, avhenger av diagnose. 
Sett under ett har mange typer muskel- og skjelettsykdommer og -plager sammenheng med økende 
alder, stillesittende livsstil og til dels også overvekt. Muskel- og skjelettsykdommer er vanligere hos 
personer med lav sosioøkonomisk status. Kilde fhi.no 

 
Samtlige tre kommuner ligger over landsgjennomsnittet når det kommer til muskel og skjelettplager, 
og er en av hovedårsakene til uførhet. Folkehelseundersøkelsen i Agder viser at 51,6 % av de spurte i 
Lindesnesregionen oppgir å ha langvarig sykdom. For utvalget i Mandal er tallet 50,9 %. Av disse 
svarer 39, 5% i Lindesnesregionen at plagene skaper funksjonsnedsettelse. (Helse og Trivsel 2015) 
Tall fra Ungdataundersøkelsen viser at 4% i Mandal, 6% i Lindesnes og 5% i Marnardal oppgir å ha 
muskel og skjelettplager daglig. (Ungdata 2016)   
 
 

 

Tabell 47 Andel per 1 000 innbyggere. Kilde FHI.no  

 

4.1.3 Diabetes 
 
Alle kommunene opplever en økning av andelen innbyggere som har type 2 diabetes. Marnardal og 
Lindesnes ligger rett over og under landsgjennomsnittet, mens Mandal ligger godt under 
landsgjennomsnittet. En del av innvandrerbefolkning har større risiko for type 2-diabetes, særlig 
gjelder dette kvinner fra Sør-Asia og noen afrikanske land. Det kan ha sin årsak i dramatiske 
endringer i levesett og kosthold, fysisk inaktivitet og kunnskap om ernæring. Inntektsgrunnlag kan 
være en grunn til å velge usunt, da både sukkerholdige drikker, søtsaker og fint brød ofte er 
rimeligere enn sunnere alternativer.  

 

År 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015* 2014-2016 

hele landet  32,0 33,0 33,7 34,5 35,4 36,6 

http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ft2-diabetes&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&AARsubset=2009_2011+-+2014_2016&context=http%3A%2F%2Fkhs.fhi.no%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ft2-diabetes_C1&GEOsubset=0%2C01+-+20
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Mandal  26,5 27,3 27,4 28,4 30,1 31,8 

Marnardal  22,6 25,4 28,9 30,5 34,4 37,3 

Lindesnes  32,8 34,5 35,8 35,5 36,2 36,4 

Tabell 48: Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) per 1000 innbyggere 
Kilde: FHI. 
 

4.1.4 Hjerte og karsykdommer 
 

Legemiddelbruk ved hjerte- og karsykdommer øker på landsbasis. Medikamenter brukes både 
forebyggende (kolesterolsenkende og blodfortynnende) og som behandling.  

 

Tabell 49: Legemiddelbrukere − kjønn samlet, 0-74 år, per 1000, standardisert. Kilde: FHI.no 
 
Antall pasienter med hjerte- og karsykdomsdiagnoser er høyere i de tre kommunene enn 
landsgjennomsnittet. Lindesnes har 119,3 pasienter pr 1 000 innbyggere, mot landsgjennomsnittet 
som er på 106,4. Marnardal har 109,4 og Mandal har 116,2. Disse tallene gjenspeiler nødvendigvis 
ikke levevanene til dagens befolkning.  
 

 

Tabell 50: Primærhelsetjenesten, brukere (B) − Hjerte- og karsykdomsdiagnoser, totalt (K70-99), kjønn 
samlet, 0-74 år, per 1000, standardisert. Kilde: FHI.no 

 
Det viktigste forebyggingstiltaket mot økt forekomst av hjerte- og karsykdommer er å få folk til å 
slutte å røyke, og få en mer aktiv og sunn livsstil.  
 

4.1.5 Kreft 
Tidlig dødelighet på grunn av kreft går nedover i alle kommunene. Med tidlig død regnes  før 74 år.   

År 2004-2013 2005-2014 2006-2015 2007-2016 

kjønn samlet 

hele landet 112,5 111,7 110,9  

Mandal 122,7 119,3 116,6  

Marnardal 131,7 120,0 92,9  

Lindesnes 87,2 89,5 87,6  

menn hele landet 118,9 118,0 117,3  

http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&headers=DODAARGRUPPE&AARslice=2004_2013&stubs=KJONN&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&ALDERslice=0_74&GEOslice=0&layers=ALDER&layers=virtual&GEOsubset=0%2C1002%2C1021%2C1029&study=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fkreft-daar&ALDERsubset=0_74&DODAARGRUPPEslice=Kreft&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_MA10_value&KJONNslice=0&AARsubset=2004_2013+-+2006_2015&context=http%3A%2F%2Fkhs.fhi.no%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fkreft-daar_C1&DODAARGRUPPEsubset=Kreft&KJONNsubset=0#tag_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&headers=DODAARGRUPPE&AARslice=2004_2013&stubs=KJONN&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&ALDERslice=0_74&GEOslice=0&layers=ALDER&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fkreft-daar&ALDERsubset=0_74&DODAARGRUPPEslice=Kreft&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0%2C1+-+2&virtualsubset=MEIS_MA10_value&KJONNslice=0&AARsubset=2004_2013+-+2006_2015&context=http%3A%2F%2Fkhs.fhi.no%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fkreft-daar_C1&DODAARGRUPPEsubset=Kreft&GEOsubset=0%2C01+-+20#tag_0_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&headers=DODAARGRUPPE&AARslice=2004_2013&stubs=KJONN&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&ALDERslice=0_74&GEOslice=0&layers=ALDER&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fkreft-daar&ALDERsubset=0_74&DODAARGRUPPEslice=Kreft&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0%2C1+-+2&virtualsubset=MEIS_MA10_value&KJONNslice=0&AARsubset=2004_2013+-+2006_2015&context=http%3A%2F%2Fkhs.fhi.no%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fkreft-daar_C1&DODAARGRUPPEsubset=Kreft&GEOsubset=0%2C01+-+20#tag_1_0
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Mandal 139,7 130,1 130,8  

Marnardal 175,8 153,0 100,5  

Lindesnes 85,9 87,9 86,0  

kvinner 

hele landet 105,9 105,2 104,2  

Mandal 105,4 108,2 102,0 104,2 

Marnardal 85,9 85,5 84,9 73,6 

Lindesnes 88,9            91,5 
           89,6 

 

                         110 

Tabell 51: Dødelighet; tidlig død på grunn av kreft per 100 000 innbyggere. Kilde FHI. 
 

 

Tabell 52: Kreft, nye tilfeller per 100 000. Kilde: FHI. 

 
De vanligste krefttypene i nye Lindesnes er lungekreft, magekreft og tarmkreft. Kreft øker med økt 
aldrende befolkning, i det at kreft ofte rammer senere i livet.   
 

4.1.6 Fedme 
 

Cirka 1 av 4 middelaldrende menn og 1 av 5 kvinner har nå fedme med kroppsmasseindeks på 30 

kg/m2 eller over. Blant barn ser det ut til at den samlede andelen med overvekt og fedme har 

stabilisert seg. (Kilde FHI)  

Overvekt hos barn 
Tall fra de siste 5 årene viser at Marnardal har gjennomsnittlig 22,38% overvekt/ fedme hos barn, 
mot 15 % på landsbasis. Vi får dessverre ikke tilgang på tall i Mandal og Lindesnes uten å titte på 
hvert enkelt barns journal. Ny forskning viser dog at bygdebarn sliter med overvekt. Så tallene er 
interessante.  
 
Barnevekststudien er den beste veileder per i dag og den forteller det som allerede er skrevet; at 
tallene har stabilisert seg på landsbasis.  
 

Lindesnesregionen og Sørlandet sykehus(SSK) har samarbeidet om prosjektet «De første skritt» sidne 
våre 2014. Målet var å forebygge overvekt og fedme, sikre faglig forsvarlig arbeid og bidra til et godt 
og tverrfaglig samarbeid mellom 1. og 2 linjetjenesten, mellom kommunene samt på tvers av 
fagområdene i kommunene. Det er utvikle og iverksatt flere tiltak, og samlet inn data. 
Datainnsamlingen ble fullført i 2017, alle dataene er plottet og det jobbes med statistikker som snart 
er ferdige. SSK er godt i gang med en artikkel som vil oppsummere det vi har gjort og beskrive 
hvordan forekomsten av overvekt og fedme er i Lindesnesregionen.  

http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&headers=DODAARGRUPPE&AARslice=2004_2013&stubs=KJONN&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&ALDERslice=0_74&GEOslice=0&layers=ALDER&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fkreft-daar&ALDERsubset=0_74&DODAARGRUPPEslice=Kreft&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0%2C1+-+2&virtualsubset=MEIS_MA10_value&KJONNslice=0&AARsubset=2004_2013+-+2006_2015&context=http%3A%2F%2Fkhs.fhi.no%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fkreft-daar_C1&DODAARGRUPPEsubset=Kreft&GEOsubset=0%2C01+-+20#tag_2_0
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Samarbeidet med SSK har gitt helsestasjonen god hjelp og nyttige redskaper til bruk i jobben med 
overvektsproblematikk. Utfordringen er «å selge seg inn» hos brukerne, få i gang et godt samarbeid 
og ha tiltak som er brukervennlige og i tillegg virker. Regelmessig oppfølging av brukere og det å 
unngå for mye utskifting av ansatt som jobber med saken er en forutsetning. Frisklivssentral med 
«Resept ung» i er et ønsket tiltak.  

  

Mandal kommune deltar i UngVekst-studien, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet. For å få et 
bilde av ungdommers vekst måles høyde og vekt hos 13-åringer. Det er ikke målingen av den enkelte 
ungdom som er viktigst, men måleresultatene fra ungdomsbefolkningen samlet sett. I UngVekst-
studien deltar en klasse på 159 skoler i 10 fylker. I Mandal var det 8. klasse (8A) fra Blomdalen skole 
som deltok. Målingene fant sted i oktober 2017.  

Overvekt hos gutter 17 år 

Det framgår av Folkehelseprofilen for Lindesnes at 33% av guttene på 17 år er overvektige (de som 
møter på sesjon). Mandal ligger på landsgjennomsnittet med 23%, mens i Marnardal er det 26 
prosent.  

Overvekt hos gravide 
Det er begrenset med data på overvekt hos den voksne befolkningen. Overvekt blant gravide ved 
første svangerskapskontroll kan derfor  være en indikator på overvekt i befolkningen generelt. 
 
Det er en høyere andel gravide i Lindesnes og Marnardal kommune som er overvektige, enn i 
Mandal. Alle tre kommunene ligger over landsgjenomsnittet.  
 

 
Figur 50: Andel kvinner med overvekt inkludert fedme i prosent av alle fødende kvinner med høyde- 
og vektopplysninger fra første svangerskapskontroll. Kilde FHI  . Overvekt inkl. fedme regnes som KMI 
over eller lik 25 kg/m2. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 
overlappende 3-årsperioder) 
 

4.2 Astma og KOLS 
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På landsbasis ses en økende trend av legemiddelbrukere innenfor KOLS og astma. Det samme er 
tilfellet i Mandal og Lindesnes. Begge disse kommunene ligger over landsgjennomsnittet. I Marnardal 
er trenden svakt synkende og resultat for 2014-16 godt under landsgjennomsnittet.  

 
Tabell 53: KOLS og astma, legemiddelbrukere (45-74 år) av 1000 målt over tre år. Kilde: FHI. 
 
Astma og allergi kan ses i sammenheng med allergifremkallende vegetasjon, luftforurensing, samt 
inneklima og boforhold  
 

4.3 Avhengighet 
 
Kommunelegene i Mandal og Lindesnes mener rus er et stort problem, og Mandal har mange LAR-
pasienter (Legemiddel-assistert-rehabilitering).  
 

4.4 Vaksinasjoner 
Farlige smittsomme sykdommer kan forebygges ved vaksinasjon. Når de aller fleste i befolkningen er 
vaksinert mot en sykdom, blir det få personer igjen  som er mottagelige for smitte. Dette kan gjøre 
det mulig å beskytte de få som ikke er vaksinert. Ved hjelp av vaksinasjon er det mulig å utrydde 
enkelte sykdommer fullstendig fra verden. Kopper er et eksempel på det.  
 
Tabellen nedenfor viser andelen barn på tre alderstrinn som har gjennomført vaksinasjonsprogram 
fra 2009 og fram til 2016. Gjennomgående kan en se at Mandal og Marnardal ligger stabilt og tett på 
landsgjennomsnittet hva gjelder vaksinasjon ved 2 års alder, mens Lindesnes har en synkende trend.  
Ved 9 års alder er det særlig Marnardal som har lave tall for perioden 2012-2016, men som allikevel 
har en økende trend fra tidligere årsperioder.  
 
Ved 9-års vaksinen ligger alle tre kommunene under landsgjennomsnittet i perioden 2012-2016. 
Landsgjennomsnittet holder 95,1%, mens i Lindesnes er nede i 92% vaksinasjonsdekning. Ved 16-års 
vaksinen er det også Lindesnes som ligger lavest av de tre kommunene. Lindesnes og Marnardal har 
en tydelig synkende trend over hele perioden.   
 
Økende globalisering, med økt reising i tillegg til høyere andel flyktninger gir nye utfordringer.  
 
Nasjonalt ses en økning i influensavaksinasjon, og denne trenden gjelder også lokalt. 
Informasjonsarbeid er viktig, og helsepersonell oppfordres til å vaksinere seg.   
 
Livmorhalskreft rammer tidlig. Det er innført HPV-vaksineprogram for jenter.   

 

4.5 Selvopplevd helse 
Ungdataundersøkelsen fra 2016 viser et landsgjennomsnitt på 72 % av ungdomsskoleelevene som 
svarer at de er svært fornøyd eller litt fornøyd med helsa si. Mandal ligger på landsgjennomsnittet, 
mens i Marnardal er tallet 74 %, og i Lindesnes er 70 % som svarer at de er svært fornøyd eller litt 
fornøyd. Svarene i 2013 ga samme resultat. Svarene fra elever i videregående skole i 2016 viser til at 
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de unge er noe mindre fornøyd med helsa enn ungdomsskoleelevene. Landsgjennomsnittet er på 65 
% og mens tallet er 63 % for elever ved Mandal videregående skole. (Ungdata 2016)   
 
Folkehelseundersøkelsen Helse og Trivsel som ble gjennomført i Agder og Vestfold i 2015 viser at   
71,5% av utvalget fra Lindesnesregionen oppgir at de har svært god eller god helse. 10,2% mener 
egen helse er dårlig eller svært dårlig. Skiller vi ut tallene fra Mandal  er tallet 73,4 % som mener 
egen helse er svært god eller god, mens 11,4% mener den er dårlig eller svært dårlig.  
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5. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, 

sykkelvegnett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til  friområder, friluftsområder osv. Oversikt 

over infeksjonsepidemiologiske forhold i kommunen etter smittevernloven §§ 7-1 og 7-2 bør 

samordnes med oversikt etter folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen og komme inn 

under biologiske faktorer. Sosialt miljø kan omfatte organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, 

kulturtilbud, sosiale møteplasser osv. Med begrepene fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

refereres det til kap. 3 i folkehelseloven. 

 

HOVEDFUNN 
 

 Side 68: God kvalitet på det kommunale drikkevannet. 

 Side 69: Områder utsatt for støy er i stor grad knyttet til E39 og trafikkstøy, samt Malmø 

 Side 70: Foreldrekjøring utfordrer trafikksikkerhet ved skole og reduserer andel aktiv reisevei  

 Side 71: Underdekning av gang og sykkelveier 

 Side 71: God tilgang til friluftsområder 
 

5.1 Omfang av smittsomme sykdommer. 
Som nevnt i avsnittet om vaksinasjoner er vaksinering viktig i bekjempelsen av noen smittsomme 
sykdommer. Forekomsten av smittsomme sykdommer i kommunene er ikke nevneverdig stor, men 
det er en utfordring at omfanget av resistente bakterier øker på verdensbasis og lokalt grunnet 
globalisering. Overforbruk av antibiotika er et nasjonalt problem som har fokus. RAK er et prosjekt 
pågående i 2017/2018 med mål om å dempe resistens ved riktig bruk og mindre bruk av antibiotika. 
Tiltak er blant annet antibiotikafri resepter og informasjonsarbeid.    
 
Tall på AIDS, hivinfeksjon, prionsykdommer og tuberkulose kan kun hentes i kommuner med over 
10 000 innbyggere, noe verken Lindesnes eller Marnardal har. Statistikk fra folkehelseinstituttet viser 
en tydelig økning i tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer generelt de siste år. En årsak kan være 
at diagnostisering har blitt bedre, og at flere melder fra om smitte. Kommunelegen i Mandal opplyser 
at Mandal ligger lavt på seksuelt overførbare sykdommer.  
 
Klamydia er mest utbredt blant unge under 25 år. Til enhver tid har 1 av 20 seksuelt aktive unge 
klamydia. Tallene for Vest-Agder har holdt seg jevnt de siste fem årene. Kommunelegen opplyser at 
de unge er bevisste og gode til å teste seg. Risiko ved manglende behandling er redusert fruktbarhet 
hos kvinner. Klamydia behandles med antibiotika.  
   
Etter mange år med lav forekomst av gonoré er det nå viktig at helsetjenesten har økt årvåkenhet for 
at sykdommen igjen forekommer hyppigere både blant menn som har sex med menn og 
heteroseksuelle kvinner og menn. Statistikk fra folkehelseinstituttet viser at Vest-Agder har flere 
tilfeller av gonoré meldt til MSIS (meldingssystem for smittsomme sykdommer) i 2015 og 2016 (11 og 
12 ) mot 5 tilfeller i 2007).  
 

5.2 Drikkevannskvalitet 
Nasjonale undersøkelser viser til at alle kommunene har topp kvalitet på det kommunale 
drikkevannet. Drikkevannet har både høy hygienisk kvalitet og høy leveringsstabilitet sammenlignet 
med hele landet og Vest Agder.  
De fleste innbyggerne i samtlige tre kommuner er tilknyttet  vannverk med tilfredsstillende prøvesvar 
ved testing av E.coli og intestinale enterokokker, men det er også en del som har privat vann (brønn 
eller borehull). Tallene i tabellen under er derfor litt misvisende.  
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Tabell 55: Drikkevannskvalitet i kommunene. Kilde: Kostra 
 

5.3 Forekomst av radon 
 
I plan- og bygningsloven er det nå pålagt å legge inn radonsperre i alle nye bolighus. Marnardal og 
Lindesnes har lavt radonnivå i offentlige bygg, og gjort forebyggende tiltak der radonnivåene ikke var 
tilfredsstillende. Mandal har høyere radonnivå, men målinger gjort i 2016/17 viser at en ligger 
innenfor grenseverdiene.  
 

5.4 Risiko for legionella og/eller annen biologisk forurensning 
 
Kommunene følger gjeldende forskrifter, og har gjennomført risikovurdering for legionellautbrudd. 
Tallene i samtlige kommuner er lave, og kontroller blir utført jevnlig. Lindesnes har hatt 1 
legionellautbrudd i løpet av de siste 8 år i vann ved Lindesnes Omsorgssenter. Det ble løst i samråd 
med teknisk etat.  
 

5.5 Omfang av områder utsatt for støy 
 
Områder utsatt for støy er i stor grad knyttet til E39 og trafikkstøy. I Mandal er det særlig beboere 
ved Søren Jåbekksvei som er utsatt for støy, men også støv og ristninger i grunnen som følge av stor 
trafikk av tungtransport ikke minst.  Noen av støyproblemene vil bli løst med nye E39 og ny havn som 
etableres i Strømsvika. Vegvesenet har eget støysonekart, som brukes i byggesaksbehandling og 
arealplanlegging. Folkehelsehensyn går først når det kommer til nyetablering av virksomhet som 
krever transport eller som er støyskapende.  
 
I innbyggerundersøkelsen ble gjennomsnittskarakteren på støynivået i Lindesnes 5,0, som viser til at 
innbyggerne er godt fornøyd med støynivået i kommunen. Landsgjennomsnittet for støynivå lå på 4,8 
(Kilde: bedrekommune.no). Det er naturlig å tenke seg til at karakteren varierer innad i kommunen, 
ettersom man har spredt bosetning. Bosetning rundt E39 vil nok oppleve støynivået som en del 
høyere enn de som bor i grisgrendte strøk.   
 

5.6 Omfang av områder med luftforurensning og annen forurensing  
 
Det er utfordringer knyttet til lukt fra søppelplass og fra fjøs. Miljødirektoratet har registrert 18 
lokaliteter med forurenset grunn i Mandal. Behov for rekkefølgekrav vurderes konkret i hver enkelt 
plansak. For øvrig vurderes dette i forhold til forurensningsloven, hvor det er hjemmel for å stille krav 
om undersøkelser og evt. tiltaksplan. 
 
I Lindesnes ligger innbyggernes oppfattelse av luftkvaliteten godt over landsgjennomsnittet. 
Gjennomsnittskarakteren i Lindesnes er 5,6 mens gjennomsnittet i landet er på 5,1 (Kilde: 
bedrekommune.no).  
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5.7 Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg. 
 
Forskrifter om miljørettet helsevern i skoler og barnehager følges opp gjennom rutinemessige 
inspeksjoner. Mindre avvik funnet i kommunene rettes opp fortløpende, ellers tilfredsstillende 
resultat i kommunene.  
 
Mandal rådhus har utfordringer med  inneklimaet. Det samme gjelder skolebygg som er utdatert. 
 

5.8 I hvilken grad er skoleveger trygge? 
 
Alle tre kommunene i nye Lindesnes deltar i Lindesnesregionens nullvisjonsarbeid og kommunene 
har trafikksikkerhetsplan. Ansvaret for trafikksikkerhet er sektorovergripende. Skolen har særlig 
ansvar for trafikkopplæringen og holdningsskapende arbeid. Opplevelsen av trygghet må barna selv 
svare for og her har vi ikke oppdaterte tall.  Matrisen  nedenfor er utarbeidet for å sette søkelys på 
trafikksikkerheten rundt skolene. I Mandal bidrar foreldrekjøring til trafikkfarlige situasjoner ved 
henting og bringing og ved at trafikken øker.  
 

Skole Antall 
elever 

Rett til 
skyss km 

Rett til skyss 
farlig skole vei 

Anslag foreldre 
som kjører 
 

Hjerte sone 

 

Nyplass 268 103 9 30  

Spangereid  165 86 2 7  

Vigmostad  32     

Bjelland  45 38    

Laudal  58 28 14   

Øyslebø  121  60  4     

Oasen  48     

Holum  175 81 18 10  

Furulunden  482    ja 

Skriverhaven 21     

Mottaksskolen 21 6 0 0  

Frøysland  281 30 0 50 Under arbeid 

Ime barneskole 469 177 9 50  

Ungdomsskoler 

Marnar  86  67  0     

Lindesnes  183 118 0 Ca. 5-10 nei 

Blomdalen  354 37  30 (X) 

Vassmyra  258 150 0 10-20 Nei 

Tabell 56:  Oversikt over skysselever og skoleveier 2017. Kilde: Skolene 
*For tiden 1.11.- 28.2. Smal og mørk vei uten gatelys og gangfelt. Innvilger t. o. m 4.trinn 
** E39 –sykkelvei ikke brøytet. Mer foreldrekjøring vinter/væravhengig, og flere som sykler og går 
vår/høst. 
 
 
 
Hjertesone – hva er det? 

Bak Hjertesone-initiativet står Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Politiet, 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene, Syklistenes 
Landsforening og Helsedirektoratet. Bakgrunnen for samarbeidet er blant 



 
 

FOLKEHELSEOVERSIKTEN FOR NYE LINDESNES KOMMUNE- 1. UTGAVE 

71 

annet målet om at flere skal gå og sykle framover. Der det er Hjertesoner oppfordres foreldre som 
kjører barna å slippe dem av på dropp-soner et lite stykke fra skolen. Hjertesoner skal inspirere og 
motivere foreldre, kommuner og skoler til å skape sikrere skolevei. Flere skoler også i Lindesnes 
vurderer å innføre bilfrie soner rundt skolene. Det vil sikre bedre flyt i trafikken ved å ha egne soner 
for henting og levering av barn. Dette kan vurderes ved alle barneskolene i den nye kommunen.  
 

5.9 I hvilken grad finnes gang- og sykkelveger, turstier, områder for rekreasjon og 
friluftsliv?   

 
I sentrumsområdene er det tilrettelagt for gående og syklende, og det er gatelys. Det er mange 
strekninger langs fylkesveiene som ikke har gang/sykkelvei. Mandal er en av to sykkelbyer i Vest-
Agder og har en plan for sammenhengende sykkelveinettnett som viser stort behov for ytterligere 
tilrettelegging.   
    

2016 Lindesnes Mandal Marnardal Vest- Agder Landet u/Oslo 

Sykkel-, gangveier/turstier mv. med 
kommunalt driftsansvar per 10 000 
innbyggere 

6 12 … 48 43 

Samlet lengde av turveier, turstier 
og skiløyper (km) 

60 70 76 200 207 

Leke og friluftsområder med 
kommunalt ansvar tilrettelagt med 
universell utforming (Tall fra 2014) 

6 26 …. 19 …. 

Tabell 57: Tilgang til friluftsområder, turveier mm. Kilde SSB – Kostra 
 
Alle kommunene har mange friområder med turmuligheter og flotte naturopplevelser. Det finnes 
badeplasser både langs elva og i sjøen, og det tas jevnlig prøver av badevannskvaliteten. Kommunale 
lekeplasser finnes rundt skoler og barnehager. Marnardal har opparbeidet en 7 kilometer lang 
folkesti, der det også er plassert ut benker. I Mandal ble det i 2014 registrert over 70 kilometer med 
turstier, der kommunen hadde ansvar for 35 kilometer. Mandal har også 4 kilometer 
maskinpreparert skiløyper om vinteren. Lindesnes har blant annet lysløype i Herstølområdet, hvor 
det kjøres skiløype om vinteren. Det er også flotte turområder og lysløyper i Vigmostad og 
Spangereid. 
 

Tall fra Folkehelseundersøkelsen i 2015 viser at innbyggere opplever at det generelt er god tilgang på 
naturområder og at det er lett å komme seg til disse. I Vest-Agder mente 94,5% at det var lett å 
komme seg til naturområder, mens blant innbyggerne i Mandal mente 94,9% det samme. I hele 
Lindesnesregionen svarte 94,7% at det var lett tilgang til naturområder. Dette viser til at det er lite 
forskjell fra distriktene og inn til byene når det gjelder tilgangen på naturområder.  
 
I arealplanleggingen er det fokus på at boligområder skal ha god tilgjengelighet til nærturterreng.  
 

5.10 Tilbud og tilgjengelighet til kollektivtransport. 
 
Busstilbudet på dagtid mellom Mandal og Kristiansand er svært godt, med avgang hver halvtime på 
hverdager. Bussene går til/fra UiA og Sentralsykehuset på Eg, som er positivt. Kun en buss går videre 
til Kjevik, noe som kan synes begrensende for å velge å reise kollektivt. Fra Mandal og vestover har 
bussen avgang cirka en gang i timen.  
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Busstilbudet fra Vigeland til Mandal og Lyngdal er i særlig grad tilpasset skoleelever, noe som fører til 
utfordringer knyttet til arbeidspendlere.  
 
NSB har totalt 10 avganger daglig i østlig/vestlig retning fra Marnardal Stasjon. Fra Mandal til 
Marnardal stasjon er det daglige 4-5 bussavganger.  
 

5.10.1 Lokalruter 
Mandal har lokalbussruter- Taxus - som går hver time på dagtid til bydelene Ime, Skjebstad og 
Frøyslandsområdet, inkludert lørdag. I Lindesnes er det dårlig tilbud lokalt utenom skolerutene. I 
Marnardal er det ca. 4 daglige avganger mellom Bjelland - Mandal på ukedagene. I tillegg finnes det 
bestillingsruter, med noen avganger på dag/kveldstid og i helgene. Disse må bestilles på forhånd. 
 
Lindesnes har gjennomført en innbyggerundersøkelse (Bedrekommune.no), hvor kollektivtransport 
var et tema. Tilbud om kollektivtransport ut av kommunen fikk en score på 3,1 (6 er best), mens 
landsgjennomsnittet på 3,6. På spørsmål om tilbudet om kollektivtransport innad i kommunen, ga 
innbyggerne scoren 2,4, mot landsgjennomsnittet på 3,3. 
 
Om kommunale tjenester blir sentralisert, vil dette øke behovet for bedre kollektivtransport i de to 
minste kommunene, slik at alle har tilgang på tjenestene de har rett til. Dette gjelder både innad i 
kommunene og ut av kommunene.  
 
Folkehelseundersøkelsen fra 2015 viser at innbyggerne i Mandal mener kollektivtilbudet er bedre 
enn innbyggerne i resten av Lindesnesregionen, der 71,4% fra Mandal mente den var god, kontra 
57,9% fra resten av regionen. I Vest-Agder mente 73,2% at kollektivtilbudet var godt.  
 
Ungdataundersøkelsen viser at ungdomsskoleelevene fra nye Lindesnes er minst misfornøyde i 
Mandal. Der oppgir 21% av utvalget at de opplever kollektivtilbudet svært/nokså dårlig, mot 37,5 i 
Lindesnes og 35% i Marnardal.  
 

5.11 Omfang av grøntarealer, beplantning med tanke på allergieksponering m.m. 
 
Befolkningsnære naturparker og friluftsområder har et naturlig mangfold av bjørk, or, hassel og 
andre allergifremkallende vekster i samtlige tre kommuner.  
 
I «Normaler for uteområder i Mandal kommune», vedtatt av bystyret 2014 står det blant annet:  
«Vegetasjonsbruk i natur og friluftsområder; Vegetasjonsvalg ved nyplantinger i natur og 
friluftsområder skal være naturlig eller naturlikt, det skal ikke plantes typisk allergifremkallende 
vekster og giftige vekster i kommunens anlegg».  
 
Mandal: Mange trær, busker og urter som vokser naturlig i og inntil bebyggelse er 
allergifremkallende. De vanligste er bjørk, hassel, or og timotei. I tillegg har vi fått flere nye planter 
som vokser naturlig.  Viktigst å nevne er burot. Av de kultiverte artene er det jasmin, en vanlig 
blomstrende busk, som peker seg ut. 
 
Mange vekster er giftige for oss mennesker. Blant de naturlige, tenker vi først på barlind. Ellers er 
vanlige vedaktige planter som buksbom, gullregn og rododendron også giftige. Mange av staudene vi 
omgir oss med er giftige. Lupin og storhjelm er blant de kultiverte. Kan også nevne at både tulipaner 
og påskeliljer, er giftige. Alle vekstene som er nevnt ovenfor, finnes spredt rundt i kommunen. 
 
Av hensyn til naturmangfoldet gjør vi få tiltak i forhold til de naturlige vekstene. Det er først når 
beboere henvender seg om plager at vi eventuelt fjerner trær eller planter. Å fjerne for eksempel 
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giftige konvaller eller hvitveis virker meningsløst. Derimot er vi svært aktive i bekjemping av blant 
annet burot og bjørnekjeks. På Facebook har vi også oppfordret til bekjempelse av burot med 
veiledning. 
 
De giftigste staudene har vi greid å unngå i våre anlegg med unntak av blomsterparken i 
Andorsenhagen. Det er en historisk hage med tidsriktige planter. For å minske faren, kutter vi ned 
frøstammene og fjerner dem, straks etter blomstring.  
 
Vanlig gullregn sprer seg naturlig i Furulunden. Det er vanlig praksis å behandle dem som andre 
svartelistede planter dvs. fjerne dem. Vi synes også det er vanskelig å tenke seg en vår uten giftige 
tulipaner og narsisser. Grønne plener og enger er et problem for allergikere. Selv om man bruker 
frøblanding uten timotei, vil denne arten hurtig vandre inn naturlig. 

 

5.12 Antall frivillige organisasjoner, medlemsforhold og rekruttering 
 
Nye Lindesnes har et rikt omfang av frivillige lag og foreninger. Det finnes organisasjoner innenfor et 
mangfold av interesser som sport og idrett, musikk, mat, hobby, historie, religion og livssyn, dans, 
helse, kunst osv. Egne foreninger tilknyttet livssituasjon er også etablert, slik som foreldreutvalg og 
pensjonistforening. Organisasjoner bygger sosiale fellesskap og er viktige møteplasser i større og 
mindre lokalsamfunn.   
 
Mandal kommune har frivilligkoordinator i 100 % stilling. I Frivillighetsregisteret er det registrert 120 
organisasjoner i Mandal. Ut over dette kjenner kommunen til rundt 50 grupper som driver med 
frivillighet. 42 organisasjoner fra Lindesnes og 24 fra Marnardal er registrert i Frivillighetsregisteret. 
 
Det er ikke lokale data som beskriver rekrutteringen til frivillige organisasjoner. På oppdrag fra 
FrivillighetNorge lages det hvert år et Frivillighetsbarometer. I 2017 svarte majoriteten av de som 
hadde vært frivillige de siste 12 månedene, at de hadde blitt rekruttert gjennom venner, bekjente og 
egne barn.  Samtidig viste barometeret at 58 prosent ikke blitt forsøkt rekruttert de siste 12 
månedene.  
 
Når man bryter tallene ned, viser det seg at de som allerede er frivillige rekrutteres i større grad enn 
de som ikke er frivillige. Blant de som ikke var frivillige, var kun 14 % blitt forsøkt rekruttert. Blant de 
som gjorde frivillig arbeid ofte, var 61 % blitt forsøkt rekruttert. Dette kan tyde på at det er et 
potensiale for å rekruttere frivillige bredere i befolkningen.  
 
Mandal kommune har ikke oversikt over medlemstall i alle organisasjonene. Ungdata spør om 
medlemskap i organiserte aktiviteter, det gir dermed en indikasjon for ungdommenes deltakelse.     
 
Lindesnes kommune deler årlig ut 500 000 kroner til lag og foreninger som driver barne- og 
ungdomsarbeid. Disse pengene fordeles på 18 til 20 organisasjoner. I 2016 ble 100 000 av disse brukt 
til barn og unge med levekårsvansker og spesielle prosjekter.  
 

5.13 Omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og kriminalitet 
 
Kommunene opplever at rusmiljøet har vært stabilt de siste årene.  
 

5.14 Valgdeltakelse 
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Valgdeltakelse kan sees på som et uttrykk for engasjement i kommunene. Mandal har vært en av 
kommunene som har deltatt i forsøk med stemmerett for 16 og 17 åringer ved kommunevalget i 
både 2011 og 2015. Mandal hadde 60,5% valgdeltakelse i denne aldersgruppen mot et 
landsgjennomsnitt av forsøkskommunene på 57%.   
 
Som tabellen nedenfor viser har både Lindesnes og Marnardal valgdeltagelse over  
landsgjennomsnittet og Vest-Agder ved kommunevalg. Mandal har vært under snittet fra 2003 til 
2011. I 2015 derimot lå Mandal over landsgjennomsnittet, mens valgdeltakelsen i landet gikk ned for 
andre kommuner, utenom Marnardal.  

^ 
Figur 51: Valgdeltakelse i prosent ved kommunevalg fra 1993 til 2017. Kilde: SSB. 
 
 
 

 
Figur 52: Valgdeltakelse i prosent ved stortingsvalg fra 1993 til 2017. Kilde: SSB. 

  

Tall for Marnardal viser en stigende kurve fra 2005 og de har høyest prosentvis deltakelse av 
kommunene i nye Lindesnes ved siste stortingsvalg. Marnardal ligger også tydelig over 
gjennomsnittet i Vest-Agder og landet for øvrig. Lindesnes og Mandal hadde som resten av landet 
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høyere deltakelse i 1997 enn valget i 1993, men valgdeltagelsen varierer og har ikke kommet opp på 
samme nivå etter dette. Mandal ligger under gjennomsnittet både for landet og for Vest-Agder.  
 

5.15 Omfang av kulturtilbud 
 
Kultur er gjennomgripende og støttende for folkehelsen i kommunen. Gode kulturtilbud har stor 
betydning for befolkningens trivsel. Det kan synes å være få tilbud rettet mot spesielle grupper 
mennesker, eksempelvis mennesker som sliter med angst eller lignende.  
 
Ifølge Folkehelseundersøkelsen fra 2015 mener 87,9 % av innbyggerne i Lindesnesregionen at det er 
god tilgang på kultur og idrettstilbud. Tallene for Mandal er 98%.   
 
Lindesnes kommune deltok i innbyggerundersøkelsen i 2016 i regi av Kommuneforlaget. Her kommer 
det frem at  kulturtilbudet får  verdien 4,1 på en skala fra 1-6, mens resten av landet gir 4,4. Det er 
ikke sammenlignbare tall for Mandal og Marnardal kommune. 
 
Ungdataundersøkelsen fra 2016 viser at ungdommene i Mandal og Marnardal er mer fornøyd med 
tilbud rettet mot ungdom enn i resten av landet. I Marnardal synes 63% av ungdommene at 
tilbudene er svært bra eller ganske bra, mens i Mandal mener 56% det samme. I Lindesnes er det kun 
33% som mener det samme. Tilsvarende tall for Vest-Agder er 55 %, mens i hele landet mener 49 % 
av ungdommene at tilbudene er svært bra eller ganske bra.  
 
Når man går nærmere inn på Lindesnes sine tall, er det i hovedsak kultur og kollektivtilbudet som 
scorer veldig lavt blant ungdommene. Med tilbud rettet mot ungdom menes i undersøkelsen lokaler 
for å treffe andre jevngamle, idrettsanlegg, kulturtilbud og kollektivtilbud.  
 

5.15.1 Kulturhus 
 
Buen Kulturhus i Mandal er Lindesnesregionens kulturhus og rommer foruten storsal og klubbscene 
både bibliotek, kino, galleri og kulturskole. I regi av kulturhuset tilbys en rekke kulturarrangementer, 
blant annet gjennom Riksteateret, mangfold av konserter, seminarer og utstillinger i Galleri Buen. 
Organisasjoner og institusjoner innen kulturfeltet tilbyr aktiviteter og konserter innen særegne 
sjangere som jazz, vise, klassisk, blues, dans osv.  
 
Kulturtorvet i Lindesnes er kommunens kulturhus hvor du blant annet finner bibliotek, Lindesnes 
bygdemuseum sin samling, temporære utstillinger, Galleri Gustav Vigeland, Arne N. Vigelands 
samling, Kulturskolens lokaler, en koselig kafe og en skulpturpark.  Kulturtorvet arrangerer i 
samarbeid med ulike aktører utstillinger, større kulturarrangementer, kurs, konserter, m.m. 
Lag og foreninger har sine ukentlige/månedlige møter gratis på Kulturtorvet; kor, Lindesnes Brass, 
Lindesnes historielag, Slektskafé, Strikkekafe, Språkkafe og Mandal Knivklubb.  
 
Marnardal kommune har flerbrukshus på Øyslebø som inneholder ungdomsskole, Marnar aula/amfi, 
hovedbibliotek, kulturskole, ungdomsklubb (HUK), musikkverksted og Marnarhallen/ idrettshall. I 
Marnar aula arrangeres bl.a. konserter, bygdekino, forfatterforedrag, språkkafé, leksehjelp, 
pensjonisttreff, foreldremøter, DKS-forestillinger. Lag og foreninger i Marnardal kan leie lokalene 
gratis til sine arrangementer. 
 
Idrettshallen disponeres av Marnardal idrettslag (MIL) og Øyslebø Oppvekstsenter, 
håndballforbundet arranger kamper for regionen. MIL leier lokalet gratis, og har en lav 
medlemskontingent (kr. 300) noe som gir barn og unge mulighet til å delta på flere idretter. I 2016 
hadde en ca.13.000 brukere av idrettshallen og ca. 4.900 deltok på arrangementer i Marnar aula.  
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Kulturhusene er viktige møteplasser og brobyggere. Gratisarrangementer i samarbeid med 
næringslivet er en del av kulturtilbudet, og barnefamilier er en viktig målgruppe her.  
 

5.15.2 Museum 
 
Vest-Agder museet har avdelingene Mandal museum og Vigelandshus i Mandal, og Sjølingstad 
Uldvarefabrik i Lindesnes. I Lindesnes ligger Lindesnes fyrmuseum, Kystkultursenteret på Ramsland 
og Rivefabrikken på Spilling. 
 
Lindesnes Bygdemuseum har lokaler i Kulturtorvet.  Her finnes museets kulturhistoriske samling, 
Galleri Gustav Vigeland, som er en samling av tresnitt, byster og skisser i gips laget av Gustav 
Vigeland. I kjelleren er Arne N. Vigeland sin gipsskulptursamling. Lindesnes Bygdemuseum har 
skiftende utstillinger hvert år, hvor det fokuseres på lokal forankring i form av involvering av 
lokalbefolkning, lag/foreninger, skoler og barnehager. Dette skaper tilhørighet og eierskap. I tillegg 
eier Lindesnes Bygdemuseum husmannsplassen Herstøl, hvor treskjærermesterne Tarald og Elias 
Louen bodde og virket.  
 
Lindesnes bygdemuseum tilbyr formidling/verksted til kommunens barnehager og skoler i regi av de 
ulike utstillingene eller i form av faste pedagogiske opplegg, eks. fra sau til ull, vikingtid, 
plantefarging, tresnitt. SFO har i en årrekke hatt månedlig opplegg på Lindesnes bygdemuseum. Det 
er gratis å komme inn på museet.  
 
MaMu – Marnardal museum har tre ulike avdelinger i kommunen. Avdelingen på Øyslebø inneholder  
friluftsmuseum i tilknytning til oppvekstsenter, skulpturavdeling med Sigurd Nomes verker og en 
styrerbolig med kulturhistorisk tematisert utstilling. 
 
De andre to avdelingene ligger på Laudal og Bjelland. I Laudal er det vekt på skolemateriell og 
håndverk, mens man på Bjelland kan oppleve Røynesdalsstova. Denne har et eget lokale i forbindelse 
med grendehuset. Museumsavdelingene blir brukt som en del av DKS og er gratis å benytte for 
oppvekstsektoren. 
 
Avdelingen på Øyslebø har åpningstider i sommersesongen, ellers er alle avdelingene mulige å 
benytte etter avtale med museet. De siste tre årene har museet hatt avtale med Nasjonalmuseet 
vedrørende vandreutstillinger, samt gjennomført familiedag. 
  

5.15.3 Bibliotek 
 
Marnardal folkebiblioteket består av Øyslebø hovedbiblioteket og avdelingen «Bok i butikk» på Joker 
Bjelland, med et utlån på 11274 i 2017. Besøkstallet på hovedbiblioteket har økt med ca. 8000 siden 
2016, og er på hele 34.795 personer. Noe av årsaken er at biblioteket har vært ansvarlig for 
leksehjelp hver mandagskveld for flyktninger, og hver onsdagskveld med internasjonal kafe.  
Hovedbiblioteket arranger også forfatterbesøk.  
 
«Bok i butikk», Bjelland brukes av voksne og barnehagebarn, i tillegg arrangeres det morgenkaffe, 
strikkekafe og lesesirkel. 
 
Hovedbiblioteket fungerer som skolebibliotek for elevene ved Øyslebø oppvekstsenter med åpning 
tre dager i uka, kl.10.00-19.00. I tillegg har de bokkasser utplassert på Marnardal omsorgssenter og 
Heddeland barnehage. Bjelland og Laudal har egne skolebibliotek.  
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Mandal Bibliotek tilbyr aktiviteter som bokbad, litteraturkvelder, konserter, debatter osv.  
 
Barnehagene i Mandal har godt samarbeid med Mandal bibliotek i Buen kulturhus. Barnehagene er 
ofte på besøk og følges opp av bibliotekets egen barnebibliotekar. Det tilbys jevnlig eventyrstund for 
barn på lørdagene i biblioteket.   
 
Lindesnes Bibliotek har også en rekke aktiviteter som del av Kulturtorvet; opplesning for barn, 
bokpresentasjon, m.m.  Spangereid skole har et flott skolebibliotek som er en filial under 
folkebiblioteket på Kulturtorvet. Skolene på Vigeland har skolebibliotek i mindre format. 
  

5.15.4 Kulturskole 
 
Kulturskolen i Marnardal er forankret på Øyslebø oppvekstsenter med gode lokaler. Den har 59 
elevplasser og gir tilbud innen kunst med tegning, maling og keramikk, i musikk på trommer, piano, 
gitar, samspill/band, sang og kortkurs i skapende skriving. Skoleåret 2017/2018 er det 46 elever ved 
skolen fordelt på 48 plasser. Pianotilbud gis på Øyslebø og Bjelland. De to siste årene har skolen 
omdisponert 10% av plassene til breddeprogram for de eldste barna i barnehagene i kommunen. En 
kulturskoleplass koster kr. 2402 i 2017/2018. Kommunen har arbeidsgiveransvar for dirigent i  
Øyslebø skolekorps og betaler halve lønna. 
 
Kulturskolen i Lindesnes har 154 antall plasser og gir tilbud innen musikk, visuell kunst og andre 
kunst- og kulturuttrykk (GSI-tall oktober 2017). Skoleåret 2017/2018 er det 111 elever ved skolen. 
Kulturskolen i Lindesnes hadde pr. oktober 2017 4 elever på venteliste (GSI-tall oktober 2017). For 
familier med svak økonomi har man kulturtilbud innenfor gitar, kunst, sang og kor. 
 
Kulturskolen i Mandal har 300 plasser og gir  tilbud innen piano, sang, gitar, fiolin, fløyte, orgel, 
trompet, kor, teater improvisasjon, teater, musikal, tegning, maling, keramikk. Skoleåret 2017/2018 
er det 283 elever ved skolen. Kulturskolen i Mandal opplever god utvikling og har jobbet med å 
«vaske» ventelistene på de tradisjonelt mest etterspurte instrumentene, gitar og piano.  I dag er 
ventelistene ikke store, mer et resultat av strukturelle endringer som må påregnes. Mandal 
kommune startet i forrige skoleår programmet SESAM SESAM som er et kulturskoletilbud til 3. og 4. 
klassinger i SFO tiden. Fra og med inneværende år er det etablert en slik gruppe (10-15 elever) på 
hver av de fire  barneskolene i kommunen.  
 

5.15.5 Kulturelle skolesekken (DKS), kulturelle spaserstokken(DKKS), Ung kultur møtes 
(UKM) 
 
Den kulturelle skolesekken har kulturtilbud til samtlige skoler i den nye kommunen, mens den 
kulturelle spaserstokken har kulturtilbud rettet mot eldre og de med psykiske lidelser. I Marnardal 
arrangerer en bl.a. forfatterbesøk, konserter og faste besøk for ulike klassetrinn til de tre avdelingene 
av Marnardal Museum og Støa Leketøysfabrikk for de lokale DKS-midlene. DKSS- tilbudene 
arrangerer en ved Marnardal omsorgssenter, på Frivilligsentralen og Bjelland grendehus.  
 
Lindesnes kommune har også et godt tilbud på Lindesnes omsorgssenter i regi av den kulturelle 
spaserstokken. Lindesnes kommune har i en årrekke arrangert Herstøldagen for ulike klassetrinn i 
regi av den kulturelle skolesekken- lokal del av midlene.  
 
Ung Kultur Møtes (UKM) er en nasjonal mønstring som gjennomføres lokalt i hver 
kommune.  Innslagene vurderes av en fagjury, og enkelte innslag går videre til fylkesfinale og 
landsfinale. Det er en trend at små kommuner i større grad klarer å rekruttere bred og mangfoldig 
deltagelse. Marnardal kommunes modell med elever som arrangører har blitt presentert nasjonalt og 
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internasjonalt og i 2011 ble kommunen kåret til beste UKM – kommunene. I år stiller en med 18 
sceneinnslag og 10 kunstverk, noe som ligger innen det normale. Lindesnes kommune har de siste 
årene hatt 10 -15 sceneinnslag og ca. 20-30 kunstverk.  
 

5.15.6 Ungdomsklubber  
 
I Mandal holder ungdomsklubben In Club til i bomberommet og tilstøtende lokaler under 
Mandalshallen. De holder åpent kveldene mandag, tirsdag og etter skoletid onsdag og torsdag for 
ungdomsskoletrinnet. Tirsdagskveldene er for utviklingshemmede barn og unge med ca. 50-60 
deltagere. Ungdomsklubbens øvrige tilbud deles på aldersgruppen 5.-7. trinn(barneskolen) med 40-
60 barn, og  8. -10.trinn(ungdomsskolen) som samler ca. 20 ungdommer. I tillegg arrangerer 
ungdomsklubben 8 fredagskvelder årlig(disko mm) for de yngste, og 10 fredagskvelder for 
ungdomstrinnet.  
 
I Lindesnes er det ungdomsklubb på loftet på Vigelandsstua en gang per måned. Det jobbes med å 
etablere ungdomsklubb i bedre egnede lokaler og med økt tilgjengelighet og åpningstid. 
 
Hallen ungdomsklubb (HUK) i Marnardal har åpent annenhver onsdag og annenhver fredag.  
Ungdomsklubben er et tilbud fra 8.trinn til ut videregående, og brukes av ca. 50 ungdommer på 
fredagskvelden.  HUK har et godt samarbeid med foreldrene på 8.trinn som stiller som vakter og 
Polengruppa på 9.trinn som har kiosksalg. Klubben disponerer klubbrom, Marnar aula, musikkrom og 
idrettshallen i flerbrukshuset på Øyslebø til aktiviteter.   
 
I alle kommunene driver menigheter ungdomsarbeid både sentrumsnært og svært lokalt. 
 

5.16 Omfang av sosiale møteplasser, lekeplasser osv. 
 
Kommunens oppgave er å tilrettelegge for sosiale møteplasser og aktivitet.  
I Mandal finnes det en rekke sosiale møteplasser, med blant annet restauranter og cafeer. Sosiale 
møteplasser finnes for folk i alle aldre, blant annet med +Plassen og Senter for eldre, som er en 
møteplass for eldre.   
 
Lekeplasser er i stor grad tilknyttet til skoleområder, men det finnes også en rekke sentrumsnære 
parker og lekearealer. Flere er tilrettelagt for bevegelseshemmede. For eksempel har Rundingen 
lekeplass i Furulunden tilrettelagt toalett, grill og gapahuk. Ett annet eksempel er Lazarus på 
Skjernøya, her er det tilrettelagt toalett og grill, med universell adkomst fra land og vann. 
 
Lekeplassen ved Buen Kulturhus er en viktig møteplass for mange aldersgrupper. For foreldre med 
barn har man Åpen barnehage.  Mange av de sosiale møteplassene er i regi av frivillige 
organisasjoner.  
 
Lekeplassene i Lindesnes og Marnardal er i hovedsak tilknyttet skoleområdene, eller ligger i 
tilknytning til boligområdene. De sosiale møteplassene er i stor grad i regi av de ulike lag og 
foreninger. Det finnes flere grendehus i kommunene som blir brukt til sosiale arrangementer. 
 
I Lindesnes er Kulturtorvet møteplass for barn, ungdom og voksne. Åpningstiden er dagtid og 
lørdager, i tillegg til en rekke arrangement på kveldene. Det er mangel på møteplasser på kveldstid 
for voksne som ikke er tilknyttet en organisasjon.  
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I Marnardal fungerer også Joker Bjelland som en sosial møteplass for befolkningen nord i kommunen. 
Frivillighetssentralen har cafe på tirsdager. Det blir også arrangert bygdekino i kommunen. I Øyslebø 
kom det en ny lekepark i 2017.  
 

5.17 Sosiale nettverk og sosial støtte 
 
Forholdet mellom barn og foreldre er en indikator for hvorvidt barnet opplever støtte og trygghet 
hjemmefra. En god relasjon til foreldrene er en viktig beskyttelsesfaktor og en indikator for barn og 
unges oppvekstsvilkår.  
 
Svarene fra Ungdataundersøkelsen 2016 viser at 86% av ungdomsskoleelevene i Mandal er «svært 
fornøyd» eller «litt fornøyd» med foreldrene sine. Det kan synes uheldig at svar med så ulik verdi 
som «svært fornøyd» og «litt fornøyd» er slått sammen. På spørsmål om de stoler på foreldrene sine 
svarer hele 96% at  de gjør det og 92% sier at de tror foreldrene stoler på dem. Så samlet sett kan 
disse svarene indikere at relasjonen mellom ungdomsskoleelever og foreldre er god.    
I Marnardal er 88% svært fornøyd eller litt fornøyd med foreldrene sine, mens i Lindesnes svarer 85% 
det samme.  
 
Venner er også en viktig del av det sosiale nettverket. Det å ha venner som er sosiale og har tydelige 
normer er en viktig beskyttelsesfaktor. 87% av ungdommene i Lindesnes oppgir å ha en venn de kan 
stole på, i Mandal oppgir 89% det samme, mens i Marnardal er det 81% som mener de har en venn 
de kan stole på. Landsgjennomsnittet er på hele 90%.   
 
Ungdata spør også om ungdommene blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysning. I Mandal er det 
11 %  som svarer at de opplever dette «en gang i måneden eller mer», i Lindesnes er det 18 % og i 
Marnardal svarer 15% det samme. Krysninger viser at det er en signifikant sammenheng mellom det 
å ha en venn å betro seg til og å bli utsatt for plaging, trusler eller utfrysning.  
 
Til tross for stadig nye tiltak og ressurser mot mobbing, har forekomsten av mobbing holdt seg 
relativt stabil de siste årene. Det ser ut som om gutter i noen større grad enn jenter både blir utsatt 
for mobbing og mobber selv. Mobbingen er mest utbredt på barneskolene, og den digitale 
mobbingen har blitt mer aktuell. Tilgjengeligheten bidrar til at en blir mer sårbar og kan utsettes for 
plaging hele døgnet.  
 
Mobbeofre er særlig utsatt for psykiske og fysiske plager senere i livet. Kunnskap er et viktig verktøy i 
det forebyggende arbeidet, og det er et felles ansvar å forhindre at barn og unge blir utsatt for 
mobbing eller plaging av andre. Vi må heller ikke glemme at den som mobber like gjerne kan oppleve 
seg som offer.   
 
Man vet at høyere sosioøkonomisk status er en sentral beskyttelsesfaktor og i Mandal svarer 75 % av 
ungdommene at de opplever at familien har «god råd», eller «stort sett god råd hele tiden». I 
Lindesnes er tallene på 69 % og i Marnardal 67 %. Nasjonale tall er 78 %. For alle de tre kommunene 
er dette en nedgang fra samme undersøkelse gjort i 2013.  
 
Forskning basert på funn fra Ungdata viser at ungdom som rapporterer dårlig familieøkonomi sliter 
på mange ulike områder. De er mer misfornøyde med foreldrene sine, helsa si, utseende sitt, skolen, 
vennene, lokalmiljøet og samfunnet generelt. De rapporterer også større grad av ensomhet og 
psykisk uhelse.  
 
Folkehelseundersøkelsen fra 2015 viser at innbyggerne i Lindesnesregionen i stor grad har 
mennesker rundt seg som står dem nær. 98,1% av innbyggerne i utvalget oppga at de hadde minst 1 
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person som stod dem nær, mens hele 44,6% oppga at de hadde 5 eller flere nære venner. I samme 
undersøkelse hadde man flere spørsmål som indikator for sosial støtte, der man summerte svarene 
opp til grad av sosial støtte. I Lindesnes-regionen endte 88,4% opp med høy grad av sosial støtte, 
mens i Mandal endte 88,2% opp med det samme. Tallene fra Vest-Agder viser til 88,7%. Dette tilsier 
at innbyggerne i stor grad opplever god sosial støtte. Tallene er nærmest tilsvarende fra Vestfold 
fylke til sammenligning.  
 
Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i Lindesnes viser at naboskap og sosialt fellesskap får 
bedre resultater i Lindesnes enn landsgjennomsnittet. På en skala fra 1-6 gir innbyggerne er 
gjennomsnittsscoren 4,7 mens i resten av landet er den 4,6 (Kilde: bedrekommune.no). Dette viser  
at innbyggerne oppfatter sitt sosiale nettverk som relativt godt.  
 

5.18 Opplevelse av tilhørighet og trivsel 
 
Ungdataundersøkelsen fra 2016 viser at ungdommene i Mandal, Marnardal og Lindesnes er noe 
mindre fornøyd med nærområdet enn gjennomsnittet i Vest-Agder. Til gjengjeld ligger Marnardal og 
Mandal over gjennomsnittet i hele landet, mens Lindesnes ligger like under snittet.  
 
Ungdommene oppleverer det tryggere i nærområdet sitt, enn landsgjennomsnittet. I Marnardal 
opplever hele 96% at nærområdet er svært trygt eller ganske trygt, mens i Lindesnes og Mandal 
mener henholdsvis 90 % og 89% det samme. Landsgjennomsnittet er på 87%, mens i Vest-Agder 
opplever 90% av innbyggerne nærområdet sitt som trygt.  
 
Med utgangspunkt i viktigheten av «å høre til»,  så oppgir 14 % av ungdomsskoleelevene i Mandal at 
de  aldri har vært med i noen organisasjon, klubb, lag eller foreninger etter fylte 10 år. For Lindesnes 
er resultatet 7 % og for Marnardal 10 %.  
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6. Skader og ulykker 

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som følge av 

ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i  tapte leveår. Ulykker med personskader 

tar relativt mange unge liv, og er den  største dødsårsaken for personer under 45 år. Muligheten for å 

forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer 

osv. kan bidra til økt oppmerksomhet mot forebygging og mer treffsikkerhet i tiltaksarbeidet. 

 

HOVEDFUNN 
 

 Side 81: Flere akuttinnleggelse blant de yngste innbyggerne og færre blant de eldste 

 Side 82: Unge mannlige bilførere og menn i alderen 45-50 er mest utsatt for ulykker   

 Side 82: Syklende og gående er mest ulykkesutsatt i krysningspunkt 
 

6.1 Antall personskader behandlet i sykehus og innleggelser i sykehus 
 
Ifølge Folkehelsebarometeret 2017 har Mandal 11,8 skader pr. 1000 innbyggere, mot 
landsgjennomsnittet 13,7 skader pr. 1000.  
 
Det er litt færre sykehusinnleggelser blant innbyggerne i Lindesnes enn på landsbasis, og markant 
færre innleggelser blant de over 90 år, mens de tre kommunene har flere akuttinnleggelser enn 
landssnittet blant de yngste innbyggerne og færre blant de eldre aldersgruppene.  

 
Figur 53: Antall akuttinnleggelser per 1000 innbyggere, 2015. Kilde: Norsk pasientregister. 
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Figur 54: Antall pasienter  per 1000 innbyggere, 2015. Kilde: Norsk pasientregister.  
 

 

 

6.2 Antall hoftebrudd behandlet i sykehus. 
 
Mandal har litt lavere antall hoftebrudd enn fylkes- og landsgjennomsnittet, 2 tilfeller pr 1000 i 
Mandal mot 2,1 i fylket og landet. (2010-2012.) Folkehelseprofilen 2014. Kommunehelsa 
statistikkbank har ikke oppdaterte tall. 
 

6.3 Trafikkulykker; spesielle ulykkespunkter eller strekninger. 
 
De fleste bilulykker skjer på riks og fylkesvei. De fleste ulykker der syklende og gående er involvert 
skjer på fylkes- og kommunalvei. (Kilde: Statens vegvesen.) Myke trafikanter er  mest ulykkesutsatt i 
krysningspunkter. Det gjelder både syklende og gående. (Kilde: Sintef-transportforskning 
2015/Trafikksikkerhetsplanen for Mandal 2017-22.)  
 
Statens vegvesen definerer  ulykkesstrekning som en strekning på 1000 meter med 10 eller flere 
ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år. Ulykkespunkt defineres som en strekning på 
100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.  
Mandal har en ulykkesstrekning som er skiltet på E39 og svingene etter Valand. 
 
I perioden 2000 – 2014 var det 124 trafikkulykker i Lindesnes kommune, 36 i Marnardal  og 296 i 
Mandal. De tre siste årene er det 4 innbyggere som er omkommet i trafikkulykker i Lindesnes. 
Ulykkestallene i Mandal kommune i perioden  2006-2015 viser et gjennomsnitt på 18,4  ulykker med 
personskader per år.  Det er stor variasjon fra år til år.  Lavest er 2007 med 12 ulykker (1 drept og 12 
lettere skadd) og høyest 2012  med 31 ulykker (3 hardt skadd, 46 lettere skadd). Unge, mannlige 
bilførere og menn i 45-50 års alderen er mest utsatt for ulykker. (Kilde: Statens vegvesen/ 
Trafikksikkerhetsplan for Mandal 2017-22.)  
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I Marnardal ble det registrert 26 trafikkulykker i perioden 2005-2012. I 3 av disse var det drept(e), i 4 
tilfeller meget alvorlig skadde/ alvorlig skadde, i 17 tilfeller lettere skadde, og i ett tilfelle ingen 
skadde. Marnardal kommune har ikke høyere andel med personskader enn landet for øvrig. (Kilde: 0-
visjonen).  

 
6.4 Spesielt utsatte skoleveger 
 
Det skjer sjelden trafikkulykker på skoleveien, vi kjenner ikke til noen slike ulykker de siste 10 årene. 
Flere av skolevegene er smale og svingete. Se avsnitt  5.8 om i hvilken grad skoleveier er trygge.   
 

6.5 Skader i skoler og barnehager, også tannskader 
 

Skole Skoleåret 
2013/14 

Skoleåret 
2014/15 

Skoleåret 
2015/16 

Skoleåret 
2016/17 

Skoleåret 
2017/18 

Nyplass 6+3 tannsk 6+1 tannsk 5+5 tannsk 5+4 tannsk  

Spangereid     2+1  

*Vigmostad      

Bjelland   2 3 3 2 

Laudal  2 6 1 8 4 

Øyslebø       

*Oasen       

Holum   5 + en 
tannskade 

 10 4 

Furulunden       

Skriverhaven      

Mottaksskolen    2 1 

Frøysland  14    24 

Ime   13 10 11 12 

Ungdomsskoler 

Marnar        

Lindesnes      1 1 

Blomdalen  7 12 8 9 7 

Vassmyra   4  13  

Tabell 58: Oversikt over skader på skolene. Kilde: skolene 

 

ØYSLEBØ OPPV.SENTER (Øyslebø skole + Marnar ungdomsskole): Elevskader registreres i den 

enkeltes elevmappe. Ingen felles oversikt over skader. 

* privatskoler er ikke spurt 

 

6.6 Antall drukningsulykker 
 
Det har vært flere tragiske drukningsulykker ved Lindesnes fyr de siste årene, ved at folk er 
uforsiktige i dårlig vær. Ved de fleste tilfellene er det turister som har blitt rammet. Det blir nå bedre 
informasjon om risikoen ved å gå for nærme vannet i uvær. Det har også vært flere drukningsulykker 
på sjøen, så det er viktig å ha fokus på sikkerhet i båt. 
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6.7 Omfang av arbeidsulykker 
Ikke registrerte data 
 

6.8 Omfang av hjemmeulykker 
Ikke registrerte data  
 

6.9 Antall omkomne i brann 
 
Vi kjenner ikke til at noen er omkommet i brann i kommunene i nye Lindesnes de siste årene. Når det 
gjelder antall boligbranner pr 1000 innbyggere har Mandal høyere andel enn både fylket og landet.  
 

6.10 Antall fallulykker i sykehjem 
 
Registreres ikke  i Mandal og Lindesnes. I Lindesnes er forebygging av fallulykker et tema på 
«helsefremmende» hjemmebesøk, som er et tilbud til alle 78-åringer i kommunen.  
  



 
 

FOLKEHELSEOVERSIKTEN FOR NYE LINDESNES KOMMUNE- 1. UTGAVE 

85 

7 Tiltak og prosjekter 

Konkrete tiltak som er iverksatt med mål om å utjevne sosial ulikhet i helse innen alle sektorer.  
 
Mandal kommune:  
 

Navn på tiltak/prosjekt Når iverksatt Når evaluert Kontaktperson 
 

Reduksjon i matvarer med mye 
sukker og stivelse 

I startfasen pr 
feb.2018 

 Kulturvugga fambh 

Toppturkonkurranse + barn og 
foreldre 

2015  Valle gård bh 
Wibekke Yri 
Adriaenssens 

Ut på tur søndag + barn og 
foreldre 

2015  Valle gård bh 
Wibekke Yri 
Adriaenssens 

Ekstremsportuke + barn 2015  Valle gård bh 
Wibekke Yri 
Adriaenssens 

Vinterfestival 2015  Valle gård bh 
Wibekke Yri 
Adriaenssens 

Vassmyra: Aktivitet i friminutt  2017  Anne Kristine 
Daasvatn 

Vassmyra: Skiskole Årlig  Bjørn Hunt 

Espira Holum:Fra jord til bord Høst 2017 jevnlig Karina Aasen 

Espira Holum: Fullkosttilbud Sen høst 2017 jevnlig Karina Aasen 

 
Lindesnes kommune 
 

Navn på tiltak/prosjekt Når iverksatt Når evaluert Kontaktperson 
 

Veiledning av foreldre er det 
viktigste tiltaket.  

  Vigmostad bh 

Gratis sommerfester o.l. 2015-16  Vigmostad bh 

Årlig likestillingsdag - pedagogisk 
opplegg samarbeid foreldre 

 Etter hver 
gjennomføring 

Vigmostad bh 

Medbrakt mat ikke tillatt    Vigmostad bh 

Alternativt karneval  Etter hver 
gjennomføring 

Vigmostad bh 

Kompetanseheving utjevning Årlig ved behov 
og gjennom 
kollegaveiledning 

Årlig etter 
personalmøte 

Vigmostad bh 

Gyldige VI –psykisk helse 17/18  Nyplass 
Kari Wichne 

Naturskolen 6. trinn 
overnattingstur 

Lenge siden  Nyplass 
Kari Wichne 

Naturfag med turer 5. trinn 16/17  Nyplass 
Kari Wichne 

Utstyr bod m/ski, skøyter etc. Lenge siden  Nyplass 
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Kari Wichne 

Alle mann til Herstøl 1-7. trinn   Nyplass, 
Kari Wichne 

«Helsefremmende» 
hjemmebesøk tilbys 78-åringer 

2016 Årlig Enhet for forvaltning 
og utvikling, Lene 
Rømteland 
Hægbostad 

Kulturtorvet har gratis leie av 
lokaler for lag og foreninger, 
mange har et viktig møtested her, 
f.eks. knivklubben, slektgransker-
kafé, strikkekafé, fredagstreffen 

2009  Rolf Steinar Bergli 

Kulturtorvet har gratis inngang på 
de fleste arrangementer 

  Rolf Steinar Bergli 

Kulturtorvet: Gratis grøt og frukt 
til barn hver onsdag  

2016  Rolf Steinar Bergli 

Kulturtorvet: språkkafe hver 
onsdag sammen med 
flyktningetjenesten og frivillig 

2016  Rolf Steinar Bergli 

Lindesnes kulturskole har mange 
friplasser 

  Unn Turid Olsen 

Kulturtorvet har hatt og har flere 
på arbeidstrening 

2009  Rolf Steinar Bergli 

Ungdomsarbeider etablerer gratis 
og rusfri ungdomsklubb  

2018  Trine Djuvik Haaland 

Kulturtorvet er en lavterskel 
utstillingsarena for lokale unge 
kunstnere / amatører som ønsker 
å vise sine arbeider 

  Rolf Steinar Bergli 

Alle Kulturtorvets utstillinger 
åpne i hele kulturhusets 
åpningstid og har gratis inngang 

  Rolf Steinar Bergli 

Mange av Kulturtorvets 
utstillinger (både store og små) er 
utarbeidet i samarbeid med 
lokalbefolkningen 

  Rolf Steinar Bergli 

Tabell 59: Konkrete tiltak som er iverksatt med mål om å utjevne sosial ulikhet i helse innen alle 
sektorer.  
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8 Kilder, figurer og tabeller 
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Framsikt: https://framsikt.net 
Trafikksikkerhetsplanen for Mandal 2017-22 
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