
«Helhetlig innsatstrapp 2023» 
for Lindesnes kommune

13. mars 2023

Hvordan ser innsatstrappa ut i Lindesnes per i dag og hvor mye penger benyttes på de ulike trinnene? 

Hva bør kommunen gjøre mer av og mindre av framover?



Helhetlige innsatstrapp i Lindesnes - viser grad av inngripen i innbyggernes liv 
– hvordan kan vi samarbeide for å styrke de lavere trinnene? 

Tverrfaglig innsats, forebyggende tiltak, tilrettelegging av bolig,  velferdsteknologi mv. 

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

► Hvilke tjenester mangler 

eller bør utvikles?

► Hvilke trinn må styrkes 

► Hvilke trinn skal reduseres?

Minst mulig inngripen og forebygging fremfor reparasjon, 
fordi det alltid gir mer mestring for innbyggerne til en 
lavere kostnad enn å reagere når noe må repareres.



Formålet med den 
helhetlige «innsatstrappen»

► Synliggjøre at tiltak i ulik grad griper inn i folks liv

► Oversikt over kommunens tilbud på de ulike trinnene, og 
tydeliggjøre forventninger til tjenestene – og til innbyggerne

► Modell for å prioritere aktiviteter og innsats

► Kommunikasjon som samsvarer med innsatstrappas intensjon 
bidrar til forventningsavklaring med innbyggerne om kommunale 
tjenester

► Oversikt over ressursbruk på de ulike tjenestenivåene

► Grunnlag for strategisk planlegging og tjenesteutvikling

► Utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring

► Bidra til at kommunen satser mer på forebyggende tiltak og minst 
mulig inngripen i innbyggernes liv, og høster gevinst i form av 
redusert behov for omfattende helse- og omsorgstjenester

► Underlag for en mer presis dialog mellom politikk og 
administrasjon

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023



«Helhetlig innsatstrapp 2023» 
for Lindesnes kommune

▪ Formålside med illustrasjonsbilder fra Lindesnes og side 2 med 
tjenesteoversiktene med oransje kule med økonomiprofil 
tilpasset Lindesnes per 13. mars 2023

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023



Trinn 1 – Attraktive og 
inkluderende lokalsamfunn
Mangfold, trivsel og tilhørighet

Lindesnes kommune:

• Involverer innbyggere for å skape inkluderende lokalsamfunn

• Planlegger for inkluderende lokalsamfunn med universell utforming, 
god tilrettelegging for myke trafikanter og kollektivtransport

• Har grønne lunger, offentlige rom og møteplasser for fellesskap, 
rekreasjon og sosial bærekraft

• Bidrar til godt samarbeid mellom offentlig sektor, frivillig sektor 
og næringsliv

• Tilrettelegger og motiverer for frivillighetens egenutvikling, deltagelse 
og engasjement

• Åpner kommunens bygg for felles bruk for frivillig sektor

Alle som bor i Lindesnes deltar og engasjerer seg

i utviklingen av eget nærmiljø og hele kommunen. 

Alle som kan deltar i arbeidslivet.

FOTO: Iselinn Andersen



Møteplasser
► Barnehager, skoler og skolefritidsordning
► Arbeidsplasser
► Bibliotek med innbyggertorv (Vigeland, Mandal, 

Øyslebø, Bok i butikk Bjelland)
► Frivillige lag og foreninger
► Fritidsklubber og kulturskole
► Friluftsområder og aktivitetsområder for uorganisert 

aktivitet
► Uteområder, lekeplasser, benker
► Kaféer, restauranter og butikker
► Festivaler og andre kulturaktiviteter
► Kino, museum og gallerier
► Idretts-/flerbrukshaller og svømmehaller 
► Treningssentre
► Åpen barnehage
► Trossamfunn
► Den norske kirke
► Offentlige bygg

Virkemidler for attraktive og inkluderende 
lokalsamfunn
► Nasjonale, regionale og kommunale planer og strategier
► Arealplanlegging og rekkefølgekrav
► Universell utforming og tilrettelegging
► Aldersvennlig lokalsamfunn
► Offentlig transport
► Samspillsprosess kommune, frivillighet og næringsliv
► Tilskuddsordninger
► Folkehelsekoordinator
► Frivillighetskoordinator

Trinn 1 – Attraktive og inkluderende lokalsamfunn 
Mangfold, trivsel og tilhørighet

Innbyggere: 23 479

Andel av kostnad 39 %

Total kostnad 691 mill. kr

Uten skole, barnehage og SFO 

er ressursbruken 8% 

og 135 mill. kr

Samarbeid
► Frivilligsentraler Vigeland, Øyslebø, Mandal

► Frivillige lag og foreninger

► Næringslivsaktører og næringsforeninger

► Næringshagen, gründer- og etableringsstøtte som for eksempel 

Sinpro og EVA-senteret

► Idrettsråd

► Musikkråd

► Natteravn

► Utlån av aktivitetsutstyr i Mandal og på Øyslebø

Digitale løsninger
► Tilskuddsportalen, hjelp til søknader

► Mobildekning og fiber

► Meråpent bibliotek

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023



Trinn 2 - Helsefremmende og 
forebyggende aktivitet 
Deltakelse og selvstendighet

Innbyggere i Lindesnes er aktive i hverdagen, 
og vet at god helse i de fleste tilfeller skapes utenfor 
helsevesenet. De gjør gode valg for sin egen fysiske og 
psykiske helse – også med tanke på framtiden.

Lindesnes kommune

• Gjør det lett for innbyggerne å finne informasjon om hva 
som skaper god helse for seg selv og dem man har 
omsorgsansvar for

• Tilbyr lett tilgjengelige helsefremmende tilbud og aktiviteter

• Fremmer god folkehelse sammen med innbyggere og 
frivillige organisasjoner

• Ansatte, lag, foreninger og næringsliv i kommunen har 
kunnskap om hva som gir grunnlag for bekymring i barns 
oppvekst, og handler når man fanger opp tegn og signaler 
på dette

• Satser på nyskaping og søker prosjektmidler

FOTO: Odd Arne Nomedal / Fotofabrikken

FOTO: Malin Jørgensen / Lindesnes kommune



Trinn 2 - Helsefremmende og forebyggende aktivitet 
Deltakelse og selvstendighet

Aktivitetstilbud/kurs
► Likepersonsarbeid (eks. LHL, diabetsforbundet, mental helse)

► Åpen barnehage (videregående skole)

► Sterk og stødig; gruppetrening. Frisklivssentralen og frivilligheten

► "Vil og Kan" prosjekt arbeidslivsfag oppvekst

► Treningssentre - tilpassede treningsopplegg

► Mattemaraton

► Søke tilskudd Bufdir inkludering: sommerskole, ferietilbud sammen 

frivillig

► Introduksjonsprogram

► Sommerjobb for ungdom

Systematisk forebyggende innsats
► Kommuneoverlege (strategisk arbeid, miljøretta helsevern og 

smittevern)

► Rådgivning om vold i nære relasjoner (SSHF og Sørlandet krisesenter)

► Folkehelsekoordinator

► Fastleger/allmennleger

► SLT-koordinator (samordning av lokale rus og 

kriminalitetsforebyggende arbeid)

► Fagnettverk ferie og fritid og tilskuddsmidler

► Frisklivssentral

► Veiledning og kurs; Lindesneslosen (ungdomsskole og videregående 

skole)

► Forebyggende arbeid og trygge overganger mellom skole, 

næringsliv og offentlig sektor

► Vil og kan – utvikling av lokale læreplaner for arbeidslivsfaget

► Oppfølgingstjenesten (videregående skole)

► Oppvekstteam, Twist, Basisteam

► Tidligere avdekke behov, og støtte barna slik at de blir inkludert i 

barnehage, klasserom, SFO og skolegård.

► Miljøarbeidere i skole

► Diakoniarbeid

Råd og veiledning
► Helsestasjon for ungdom

► Skolehelsetjeneste; Program, vaksinering 

helseundersøkelser, veiledning, drop inn

► Helsestasjon 0-5 år

► Svangerskapsomsorg

► Flyktningehelsetjenesten

► Fysio/ergoterapi 

► Ut i skolene

► God skolestart

► Godt begynt

► Foreldreforberedende kurs (før fødsel)

► Familiesenter; ICDP kurs

► Nullvisjonen – trafikksikkerhet ungdomsskole og vgs

► Nettvett ungdomsskole – politi (foreldremøter)

► Vold i nære relasjoner – info elever

► Helsefremmende hjemmebesøk

► Av-og-til kommune

► Boliger med fellesfunksjoner

Møteplasser 
► Aktivitetstilbud på dag- og kveldstid sammen med 

frivilligheten f.eks. Tidemandgården, 

senioruniversitetet, kafé på omsorgssentre/nærmiljøet

► Møteplasser for seniorer (for eksempel Idretts- og 

flerbrukshaller, svømmehaller)

► Dugnadsgjenger (Eksempelvis Herstøl, Furulunden, 

Uranienborg)

Innbyggere: 23 479

Andel av kostnad 9 %

Total kostnad 154 mill. kr

Digitale løsninger
► Lindesneslosen-karriereknapp

► Digital helsehjelp

► Nasjonale informasjons- og chattetilbud

► Planleggelitt.no (Aldersvennlig Norge)

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023



Trinn 3 – Mestring i hverdagen
Aktiv i eget liv

Innbyggere i Lindesnes tar aktive grep for 

å mestre livet og daglige aktiviteter, for dem selv eller 

noen de gir omsorg til. 

Lindesnes kommune
• Bidrar til at alle Innbyggerne tar ansvar for eget liv og helse

• Skaper god dialog og forventningsavklaring

• Tilbyr lett tilgjengelig informasjon, gruppetilbud, kurs og råd og 
veiledning

• Samarbeider på tvers av tjenester, så oppfølging av den 
enkelte innbygger og familie blir helhetlig og koordinert

• Benytter tilgjengelige økonomiske støtteordninger for 
å sikre nødvendig støtte og oppfølging til å komme seg inn på 
boligmarkedet

FOTO: Odd Arne Nomedal / Fotofabrikken

Foto: Fotofabrikken

Foto: Lindesnes kommune



Rådgiving og koordinering
► Familierådgivning – psykisk helsehjelp barn 

og unge

► Karriereveiledning skole, NAV og  

oppfølgingstjenesten

► Syn-/hørselskontakt

► Ergoterapi/fysioterapi

► Hukommelsesteam og tiltakspakke demens

► Koordinatorer innen demens, kreft og ulike 

pasientforløp (rus, psykisk helse, barn mv)

► Erfaringskonsulent

► Sommerjobb for ungdom

► «Trygg hjemme» - brannforebyggende tiltak

► Økonomisk veiledning (NAV)

► «Nye mønstre»

► Boligtilpasning (hjelpemiddelsentral)

► Rusrådgivende enhet

► Oppvekstteam, Twist, Basisteam, 

kjernegruppe 

► Råd/veiledning til ansatte i skole og 

barnehager 

► Familieråd (buf-etat)

Lavterskeltilbud
► Lærings- og mestringskurs

► Frisklivssentralen; frisklivsresepten, trening, 

kosthold, søvn, tankevirus, snus- og 

røykesluttkurs

► Pårørendekurs (knyttet til demens)

► Sorggruppe

► Samtalegrupper

► Gruppetilbud til barn og unge

► Inclub-tilbud til psykisk utviklingshemmede

► Foreldreveiledningskurs åpne påmeldingskurs

► Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

► Dagtilbud rusavhengige, Frelsesarmeen

► Barnevernvakt

► Jobbskolen - jobbsøkerkurs unge, også i 

samarbeid med Frisklivssentralen

► Hjelpemiddelformidling

► Fysioterapi og ergoterapi

► Legevakt

► Matombringing

► Besøksvenn

► Psykososialt kriseteam

► Overgrepsmottaket i Agder*

► Sørlandet krisesenter*

► Mandal vgs – trygg skolestart

Trinn 3 – Mestring i hverdagen
Aktiv i eget liv

Støtteordninger
► Startlån

► Bostøtte

► Tilskudd til etablering, utredning, prosjektering 

og tilpassing

Digitale løsninger
► NAV.no

► ASK (alternativ og supplerende 

kommunikasjon)

► Hørselskommunikasjon

► Digitale støtteapper

► Smarthus/smarte hjem

► Digital opplæring (hindre digitalt utenforskap) i 

samspill med frivillig sektor

► Velferdsteknologi

► Innbyggerdialog

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

Innbyggere: 23 479

Andel av kostnad 6 %

Total kostnad 101 mill. kr



Trinn 4 - Meningsfull og 
inkluderende hverdag
Opplæring, aktivitet og arbeid

Innbyggere i Lindesnes kommune opplever 
god livskvalitet og bidrar med sine evner og 
ressurser på skolen, i arbeidslivet, 
dagliglivet eller i aktiviteter.

Lindesnes kommune

• Sikrer inkluderende og likeverdige
tjenester

• Sikrer rettighetene til innbyggerne
gjennom godt samarbeid, felles 
kultur og nødvendig kompetanse

• Støtter og veileder innbyggere slik at 
alle får mulighet til å ha en meningsfull 
hverdag, være i skole, arbeid og delta i 
aktiviteter som passer deres 
forutsetninger og behov

• Forebygger for å utsette behov for mer 
inngripende hjelpetiltak

FOTO: Odd Arne Nomedal / Fotofabrikken

FOTO: Lindesnes kommune

FOTO: Lindesnes kommune



Trinn 4 – Meningsfull og inkluderende hverdag 
Opplæring, aktivitet og arbeid

Andel av kostnad 9 %

Total kostnad 157 mill. kr

Tilrettelagt arbeid
► Oppfølgingstiltak ekstern leverandør

► Arbeidsforeberedende tiltak hos Mindus

► Arbeidstrening i egen regi NAV: Ljosheim service, Opp og ut, På sporet

► Varig tilrettelagt arbeid; Ordinære arbeidsplasser og skjermede 

arbeidsplasser

► Arbeid med lønnstilskudd

► Tett arbeidsoppfølging med Jobbspesialister

► Tett arbeidsoppfølging med Individuelle jobbstøtte og behandling (Ips)

Tilrettelagt opplæring
► Tilrettelagt opplæring og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole

▪ Sakkyndighetsarbeid

▪ Logopedi

▪ Råd/veiledning

▪ Særskilt språkopplæring

▪ Systemarbeid (SEI, Traumer, Logopedi, læringsmiljø)

▪ Lindesnes læringssenter avdeling barn og unge (LABU)

► Spesialpedagogisk team i barnehage

► Tilrettelagt videregående opplæring (Agder fylkeskommune)

► Skole for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen)

► Lindesnes læringssenter/voksenopplæring/Grunnskoleopplæring for 

voksne

► Alternative opplæringsarenaer

► Losordning for ungdom (Lindesneslosen)

Transport-tjeneste
► Transport for personer med nedsatt funksjonsevne til og fra 

arbeid/aktivitet
► TT-kort (tilrettelagt transport)
► Parkeringsbevis HC
► Søknad om støtte til offentlig transport (NAV)

Aktivitetstilbud
► Støttekontakt (individuelt/gruppe)

► Tilbud etter skoletid i form av skolefritidsordning/aktivitet/avlastning/ leksehjelp for elever med 

særskilte behov i skoleløpet

► Økonomiske støtteordninger for deltagelse i fritidsaktiviteter.

► Tilrettelagte aktiviteter for personer med utviklingshemming.

► Aktivitetstilbud til

▪ Hjemmeboende eldre (Dagsenter)

▪ Hjemmeboende personer med demens (Dagsenter og Inn på tunet)

▪ Voksne personer med utviklingshemming (Hesland akt. hus og Tre og tekstil)

▪ Personer med utfordringer knyttet til psykisk helse (Dagsenter og Inn på tunet)

Digitale løsninger
► Teknologiske hjelpemidler som støtter læring og utvikling
► Velferdsteknologi tilpasset behovene til brukene

▪ Kommunikasjonsplattformer

► Nye mønstre - familiens plan

Helhetlig og koordinerte tjenester
► Nye mønstre trygg oppvekst- relasjonelt samarbeid

Familiestøtte/veiledning (barnevern):
► Besøkshjem

► Råd/veiledning

► Økonomisk støtte

► Ansvarsgruppe

► Familieråd

► TIBIR (foreldreveiledning tett oppfølging)

► Ekstra konsultasjoner skolehelsetjenestene

► Lavterskel oppfølging fysio

► Gruppevirksomhet helsestasjonen

► Prematur oppfølging helsestasjon

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023



Trinn 5 Kommunalt 
disponerte boliger
Utleieboliger og boliger med kommunal 
tilvisning og tildelingsrett

Innbyggere i Lindesnes trenger et godt og trygt sted å 
bo. De som ikke klarer å skaffe seg egen bolig, kan søke om
kommunal bolig

Lindesnes kommune

• Sikrer innbyggere i Lindesnes som ikke kan bosette seg 
selv, en egnet bolig

• Tilbyr tilrettelagte boliger for leie og evt. kjøp etter tildeling

• Sørger for at boligene inngår i den overordnede 
boligplanleggingen

• Bidrar til å utvikle et differensiert boligtilbud gjennom 
samarbeid og avtaler med private utbyggere

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

FOTO: Odd Arne Nomedal / Fotofabrikken



Trinn 5 – Kommunalt disponerte boliger
Utleieboliger og boliger med kommunal tilvisning og tildelingsrett

Støtteordninger
► Boveiledning for innbyggere som har utfordringer                    

knyttet til boevne

► Universell tilrettelegging av boliger ved behov

► Økonomisk veiledning

► Hybel med oppfølging til ungdom

Kommunale boliger
► Utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

► Utleieboliger for helse- og omsorgsformål

► Midlertidige boliger for boligløse

► Utleieboliger for flyktninger

Kommunale utleieboliger/tilrettelagte boliger
► Boligtildeling – søknad og vedtak av kommunen

Digitale løsninger
► Husbankens søknadsportal

► Velferdsteknologi tilpasset brukerens 

behov

Andel av kostnad 0 %

Total kostnad 0 mill. kr

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023



Trinn 6 - Leve godt i eget hjem
Familie-/pårørendestøtte, praktisk bistand og 
opplæring, habilitering og rehabilitering

Innbyggere i Lindesnes lever livet i eget hjem. 
Noen trenger støtte, veiledning og praktisk bistand 
hjemme for å opprettholde gode hverdager i perioder av livet.

Lindesnes kommune

• Ivaretar innbyggere som lever under forhold som kan skade helse og 
utvikling, så de får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid

• Legger til rette for at barn og unge med funksjonsnedsettelser, får bo 
hjemme sammen med familien så langt det er mulig. Kommunen og 
foresatte samarbeider om omsorgsansvaret

• Styrker den enkelte sin evne til å leve godt i eget hjem gjennom 
tilpasning av egen bolig, digitale løsninger, opplæring, rehabilitering, 
habilitering, praktisk bistand og støtte

• Sikrer familiestøtte og praktisk bistand som styrker 
omsorgspersoners evne til å stå i omfattende omsorgsoppgaver over 
tid

• Sikrer brukermedvirkning og selvbestemmelse

• Sikrer helhetlige og koordinerte tjenester

Foto: Lindesnes kommune



Trinn 6 – Leve godt i eget hjem 
Familie-/pårørendestøtte, praktisk bistand og opplæring, habilitering og rehabilitering

Andel av kostnad 2 %

Total kostnad 39 mill. kr

Opplæring, veiledning (Re-/habilitering)
► Familiesenteret

► Foreldreveiledning

► Foreldreveiledningsprogrammer

► Friluftsgruppe ungdom

► Behandling angst/tvangslidelser

► Barnet ut av foreldrekonflikten

► Mekling

► Barnevern
► Familieteamet

► Hjemmebasert behandlingstilbud for familier med ungdom 

med alvorlige atferdsvansker (MST)

► Foreldre og barn institusjon

► Sammen på vei (foreldreveiledning)

► Koordinator og individuell plan

► Barnekoordinator

► Økonomi- og gjeldsrådgivning (NAV)

► Hjelpemidler – korttidsutlån

► Fysioterapi/ergoterapi

► Rusrådgivning kommune/fastlege/NAV

► Hverdagsrehabilitering/rehabilitering i hjemmet

Praktisk bistand
► Personlig assistanse, praktisk bistand, opplæring

► Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

► Boveiledning, styrking av boevne (Housing first)

► Miljøarbeid til flyktninger

► Miljøterapeut i hjemmet (famileteam)

Familie- og pårørendestøtte
► Omsorgsstønad

► Avlastning i private hjem – timer og døgn

► Avlastning i regi av private aktører – timer og døgn

► Nye mønstre trygg oppvekst

Digitale løsninger
► Velferdsteknologi tilpasset brukernes behov, som gis 

som en helsefremmende og forebyggende tjeneste, for 

eksempel trygghetsalarmer, digitale nøkkelbokser

► AV1 (Digital undervisning for barn som ikke kommer 

seg på skolen)

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023



Trinn 7 - Helsehjelp til 
hjemmeboende
Målrettede, fleksible og tidsbegrensede tiltak

Innbyggere i Lindesnes kommune som har forbigående eller 
konstante helseutfordringer, oppnår raskere rehabilitering når 
den skjer hjemme og tilpasses hverdagen for den enkelte.

Fleksible tjenester, som møter behovet for helsehjelp og 
oppfølging, gir mulighet for å oppleve trygghet og gode 
hverdager i eget hjem.

Lindesnes kommune gir tjenester som

• Bistår i forebygging, rehabilitering/habilitering* og som 
sikrer helhetlig, tverrfaglig oppfølging av innbyggere med 
komplekse og sammensatte behov

• Forebygger sykehusinnleggelse ved å være målrettede og 
fleksible ved forverring av helsetilstand

• Forebygger behov for mer omfattende helsehjelp/heldøgns 
tjenester

• Forebygger utfordrende og utagerende adferd

* Habilitering dreier seg om å lære nye ferdigheter, mens
rehabilitering handler om å gjenvinne tapte ferdigheter.

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023



Trinn 7 - Helsehjelp til hjemmeboende
Målrettede, fleksible og tidsbegrensede tiltak

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

Habilitering og rehabilitering

► Hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager –

varige behov og korttidsutlån

► Fysioterapi og ergoterapi

► Legemiddelassistert rehabilitering

Målrettet helsehjelp

► Hjemmetjeneste, døgnbemannet

► Botjeneste – helsetjenester i hjemmet for 

personer med utviklingsforstyrrelser og psykisk 

utviklingshemning

► Boteam – helsetjenester i hjemmet, psykisk helse 

og rustjeneste

► Psykisk helsehjelp

► Ruskonsulent
Andel av kostnad 11 %

Total kostnad 184 mill. kr

Digitale løsninger

► Trygghetsalarmer med tilleggsteknologi

► Digitalt tilsyn

► Døralarm

► Bevegelsessensor

► Kamera

► Digital hjemmeoppfølging

► Medisineringsstøtte

► Digital undervisning for barn 

som ikke kommer seg på skolen



Trinn 8 - Boliger med 
fellesfunksjoner 
Nye boformer, samlokaliserte boliger med 
mulighet for oppsøkende tjenester

Innbyggere i Lindesnes har tilgang til ulike boformer, 
tilpasset egne behov – nå og med tanke på framtiden. 
De kan flytte til boliger med fellesfunksjoner som gjør det mulig
å mestre hverdagen og leve selvstendig i eget hjem, når alder eller 
funksjonsevne skaper behov for oppsøkende tjenester og mer 
tilrettelegging.

Lindesnes kommune

• Samarbeider med private aktører om utvikling av 
nye boformer (både eie og leie), som fremmer fysisk og sosial 
aktivitet både inne og ute. Boligene er i nærheten av andre 
kommunale tjenester som legekontor, fysioterapeut og 
servicetilbud

• Legger til rette for samlokaliserte boliger med 
velferdsteknologiske løsninger og fellesfunksjoner som gir 
trygghet og stimulerer til sosiale fellesskap og kulturelle aktiviteter, 
med lav grad av bistand

• Tilbyr oppsøkende helsehjelp med forutsigbar responstid
FOTO: Lindesnes kommune



Trinn 8 - Boliger med fellesfunksjoner 
Nye boformer, samlokaliserte boliger med mulighet for oppsøkende tjenester

Andel av kostnad 0 %

Total kostnad 0 mill.

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

Råd og veiledning

Nye boformer for fremtiden

► Prosjekter knyttet til planer for klima og miljø

► Prosjekter knyttet til knutepunktstrategi, areal og 

transportplan, utvikling av lokalsenter

Digitale løsninger

► Velferdsteknolog tilpasset brukernes 

behov 



Trinn 9 - Tidsbegrenset opphold i 
fosterhjem og institusjon
Rehabilitering, utredning, medisinsk behandling, 
kommunal øyeblikkelig hjelp, avlastning,                  
fosterhjem og behandling ved livets slutt

Innbyggere i Lindesnes kommune som har 
omfattende behov for helse- og omsorgstjenester i perioder, 
får tidsbegrenset opphold i fosterhjem eller institusjon.

Lindesnes kommune har tidsbegrensede tilbud som

• Muliggjør helhetlig og tverrfaglig utredning for å avklare riktig innsats

• Forebygger funksjonsfall hos innbyggere

• Rehabiliterer innbyggere etter funksjonsfall, slik at de blir i stand til å 
mestre hverdagen i eget hjem

• Gir et godt alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som 
er vurdert av lege og er medisinsk avklart

• Avlaster og støtter nærstående som står i omfattende 
omsorgsoppgaver over tid. Målet er å hindre overbelastning, ved at 
omsorgsyter får nødvendig fritid, ferie og mulighet til å delta i vanlige 
aktiviteter

• Omsorgstilbud til barn og unge som ikke kan bo hjemme hos sine 
foreldre

FOTO: Odd Arne Nomedal /Fotofabrikken

FOTO: Lindesnes kommune



Trinn 9 - Tidsbegrenset opphold i fosterhjem og institusjon
Rehabilitering, utredning, medisinsk behandling, kommunal øyeblikkelig hjelp, avlastning, fosterhjem                         
og behandling ved livets slutt

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

Tidsbegrenset opphold

► Rehabiliteringsopphold

► Behandling- og observasjonsopphold (inkl. rus)

► Utredningsopphold, demens og somatikk

► Omsorg ved livets slutt (palliativ behandling)

► Avlastningsopphold demens og somatikk

► Døgnavlastning for barn/unge/voksne i 

institusjon

► Fosterhjem 

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

► Pasienter med somatikk og lettere rus/psykiatri

Andel av kostnad 5 %

Total kostnad 82 mill. kr

Digitale løsninger i institusjon

► Trygghets- og varslingsanlegg

► Digitalt tilsyn

► Døralarm

► Bevegelsessensor

► Kamera

► Medisineringsstøtte (Medisinkabinett)



Trinn 10 - Boliger med mulighet 
for døgntjenester
Samlokaliserte boliger med personalbase, 
hvor de fleste har fellesareal 

Innbyggere i Lindesnes kommune som trenger 
vedvarende og omfattende helse- og omsorgstjenester 
grunnet redusert helsetilstand og funksjonssvikt tilbys boliger 
med mulighet for døgntjenester. 

Lindesnes kommune tilbyr denne boformen som

• Støtter opp under den enkeltes evne til å styrke sin funksjon og 
daglige fungering

• Stimulerer til god helse, sosialt fellesskap og livskvalitet.

• Gir tilgjengelige og oppsøkende tjenester der innbyggeren bor

• Sikrer rett og spesialisert kompetanse ut fra funksjonsnivå og 
behov

• Muliggjør en selvstendig hverdag utenfor foreldrehjemmet for unge 
innbyggere med funksjonsnedsettelser når de er klare for det

• I størst mulig grad skal være en bolig livet ut, men den kan fungere 
som en treningsbolig i en kortere periode av livet.

• Bidrar til å utsette, eller erstatte behovet for langtidsopphold.

Sjekk at det er ok å bruke 
bildet, bør et av bildene 
vise en annen 
brukergruppe



Trinn 10 - Boliger med mulighet for døgntjenester 
Samlokaliserte boliger med arealer for personalbase, hvor de fleste har fellesareal

Boliger, bofellesskap og bokollektiv til

personer med:

► Sammensatte behov/utfordringer (primært eldre)

► Utviklingsforstyrrelser og psykisk 

utviklingshemning

► Psykiske lidelser

Gi liv til dagene

► Livsgledetiltak

► Frivillighet

► Hverdagsmestring

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

Andel av kostnad 7 %

Total kostnad 131 mill. kr

Digitale løsninger

► Trygghetsalarmer med 

tilleggsteknologi

► Digitalt tilsyn

► Døralarm

► Bevegelsessensor

► Kamera

► Medisineringsstøtte



Trinn 11 - Langtidsopphold i 
institusjon og bolig
Personsentrert omsorg, medisinsk 
oppfølging og behandling

Innbyggere i Lindesnes kommune med vedvarende 
og omfattende helse- og omsorgsbehov, får 
langtidsplass når hjelpetiltak på lavere trinn ikke 
lenger gir dem forsvarlige og nødvendige tjenester.

Lindesnes kommune gir tjenester som

• Ivaretar innbyggere med behov for omfattende 
behandlings-, omsorgs- og assistansebehov

• Sikrer oppfølging og tilsyn hele døgnet

• Bidrar til å evaluere helsetilstanden og vurdere 
behovet for annet tjenestetilbud.



Trinn 11 – Langtidsopphold i institusjon og bolig
Personsentrert omsorg, medisinsk oppfølging og behandling

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

Langtidsplasser - ordinære

► Institusjon, sykehjem

► Bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester

Langtidsplasser – skjermet

► Institusjon

Gi liv til dagene

► Livsgledetiltak

► Frivillighet - besøksvenn m.m.

► Hverdagsmestring

Digitale løsninger

► Trygghets- og varslingsanlegg

► Digitalt tilsyn

► Døralarm

► Bevegelsessensor

► Kamera

► Medisineringsstøtte (medisinkabinett)

Andel av kostnad 9 %

Total kostnad 157 mill. kr



Trinn 12 - Boliger og institusjon
- spesialiserte plasser
Botilbud med forsterkede tiltak

Innbyggere i Lindesnes som har ulike 
atferdsutfordringer får tilgang til spesialiserte botilbud.

Lindesnes kommune sørger for boliger og 
institusjonsplasser med stor grad av spesialisering, 
forsterket bemanning og spisset fagkompetanse for 
ulike brukergrupper.

Kommunen sitt tilbud
• Skaper en trygg ramme i innbyggerens liv

• Sørger for at ingen er til fare for seg selv eller for 
andre

• Kan innebære kjøp av tjenester fra eksterne aktører

• Kan ha ulik varighet, da behovet hos innbyggeren 
kan endre seg 



Trinn 12 - Boliger og institusjon – spesialiserte plasser
Botilbud med forsterkede tiltak

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

Digitale løsninger

► Trygghets- og varslingsanlegg

► Digitalt tilsyn

► Døralarm

► Bevegelsessensor

► Kamera

► Medisineringsstøtte 

(medisinkabinett)

Spesialiserte boliger

► Barnebolig - fast avlastningsbolig for barn

► Forsterkede boliger til voksne med 

utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemning 

► Spesialiserte fosterhjem og barnevernsinstitusjoner

Spesialiserte institusjonsplasser:

► Langtidsplasser: forsterkede skjermede plasser til 

personer med demenssykdom og andre 

nevropsykiatriske sykdommer

► Korttidsplass: en ressursintensiv plass

► Private institusjoner hvor det kjøpes spesialtilpasset 

tilbud til enkeltindivider

Andel av kostnad 4 %

Total kostnad 66 mill. kr



Metodebeskrivelse – økonomisk fordeling i helhetlig innsatstrapp

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

Tall i oransje bobler:

► Økonomisk ressursbruk i trappen baseres på regnskap 
for 2022. Kostnader direkte relatert til enkelt-trinn er lagt 
der. Kostnader som understøtter hele trappen 
(koordinatorroller, indirekte kostnader, administrasjon), 
er fordelt representativt utover alle trinnene. Andre 
kommunalområder utover oppvekst, kultur og velferd 
tatt med i trappen er hentet fra kommunenes KOSTRA 
regnskap, og er ikke gjennomgått detaljert med 
kommunen. Enkelte avvik kan derfor forekomme.

► Fordelingene av ressursbruken nevnt overfor er ikke 
helt presis og må brukes med forsiktighet. Det er likevel 
vår oppfatning at tallene gir en god indikasjon på 
ressursbruk og tjenestemottakere. Usikkerheten er 
størst på de første tre trinnene.

► Uten skole, barnehage og SFO på trinn 1, er 
ressursbruken 8% av totalen og 135 mill. kr
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Kostnadsfordeling, Helhetlig innsatstrapp Lindesnes 
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Pleie og omsorg Helse Oppvekst Kultur  Andre kommunalområder

Innbyggere: 23 479
Total kostnad 

1,8 mrd. kr
i 2022
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Økonomisk fordeling i den helhetlige innsatstrappen basert på 
regnskapet for 2022 i Lindesnes kommune – til kvalitetssikring

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023

Innbyggere: 23 479
Total kostnad 

1,8 mrd. kr
i 2022

*Trinn 1: Uten skole, barnehage og SFO er ressursbruken 8% av totalen og 135 mill. kr



Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår 

ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og 

effektivisering av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og 

rådgiving innen ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og 

digitalisering.

«Helhetlig innsatstrapp 2023» 
for Lindesnes kommune

► Hvordan ser innsatstrappa ut i Lindesnes per i dag og hvor mye 

penger benyttes på de ulike trinnene?

► Hva bør kommunen gjøre mer av og mindre av framover?

«Helhetlig innsatstrapp" for Lindesnes kommune 2023


