
  
 

Notat til Mestringsplanen, tjenesteområde velferd februar 2023                                                                                                                    

1. Innledning 
 

Notatet gir en oversikt over prosesser og planarbeid innen velferdsområdet, som har skjedd de siste 

år og eller som pågår, med betydning for Temaplan mestring.  

Følgende beskrives i notatet: 

• Forprosjekt nytt helsehus og omsorgsboliger 

• Sammen i utvikling (SIU) Velferd 

• Plan for Leve hele livet 

• Prosjekter og utviklingsområder 

2. Forprosjekt nytt helsehus og omsorgsboliger  
 

For Lindesnes kommune er en kapasitetsøkning på korttids- og rehabiliteringsplasser, boliger med 

mulighet for heldøgns tjenester samt dag- og aktivitetstilbud helt nødvendig, grunnet veksten i antall 

eldre.   

Utfordringsbildet er sterk vekst i behov for helse- og omsorgstjenester 
Lindesnes kommune står ovenfor demografiske endringer med flere eldre de neste årene. Samtidig 

som antall eldre øker reduseres antall personer i yrkesaktiv alder. Det er ulik vekst i framtidig behov i 

kommunens ulike sektorer. Dersom kommunen skal oppnå målet om sunn økonomi, er omstilling og 

utvikling helt nødvendig.  

Framskrivning av behov for kommunale tjenester i Lindesnes, basert på demografidata fra SSB, viser 

at behovet for helse- og omsorgstjenester vil få en dramatisk økning med rundt 100% frem mot 

20501. Dette betyr at det i 2050 vil kunne være behov for 100% flere årsverk, 100% flere 

sykehjemsplasser med videre. Dette er verken mulig eller ønskelig, og tydeliggjør behovet for 

omstilling som sikrer gode og bærekraftige tjenester i framtiden. 

Strategi om «vridning» og utbygging av tidlig innsats, mestring og forebygging 
Kommunestyret mener at en prioritering av tidlig innsats og tjenester til hjemmeboende er viktig for 

å møte framtidens behov. I desember 2021 vedtok kommunestyret budsjett 2022 med handlingsplan 

for 2022-2025. Her styrkes strategien om «vridning» innen helse- og omsorgstjenestene hvor det 

beskrives at det forebyggende perspektivet må gjennomsyre hele tankegangen for hvordan 

kommunen innretter sine tjenester innen helse- og omsorg.  

I mai 2018 vedtok Fellesnemda for nye Lindesnes kommune å igangsette et forprosjekt for å 

planlegge nytt helsehus lokalisert i Mandal. Det ble samtidig vedtatt at det i videre planlegging bør 

legges til grunn en fremtidig dekningsgrad frem mot 2040 basert på “det nordiske alternativet”. 

Dekningsgraden, som beregnes ut fra andel (%) eldre over 80 år med vedtak om langtids- eller 

korttidsopphold, er under utvikling i Norge. Utviklingen mot en strammere dekningsgrad i 

                                                           
1 Gitt middels befolkningsvekst fremover, forventer SSB en økning i eldre innbyggere og en reduksjon i yngre 
innbyggere sammenlignet med 2020-nivået 



  
 
driftseffektive kommuner som Stjørdal, Øygarden og Bjørnafjorden samt bydel St. Hanshaugen viser 

at det også i Norge er mulig å gjennomføre tilsvarende endringer som i Danmark og Sverige (det 

«nordiske» alternativet) i løpet av noen år. Den hverdagen og virkeligheten Norge nå står overfor har 

våre naboland møtt for mange år siden. 

Til budsjettbehandlingen sak 84/22 Handlingsplan 2023-2026 ble følgende vedtatt: Kommunestyret 

viderefører prosessen med helsehusprosjektet. Kommunestyret er opptatte av at vi skal ha gode 

omsorgstjenester og at våre innbyggere får rett hjelp når de trenger det. Da må vi styrke 

rehabilitering og det forebyggende arbeidet. Vi må sørge for at vi har rett antall plasser tilgjengelig til 

rett tid. Kommunens planer, og beregning av behov for plasser og utbygging legger en dekningsgrad 

på 14,3% til grunn, kalt “Nordisk modell”.     

Eldre i Lindesnes kommune skal få bruke sine ressurser og bo hjemme lengst mulig. Lindesnes 

kommune planlegger med en lavere dekningsgrad enn tidligere. Det «nordiske» alternativet ligger til 

grunn for planlegging frem mot 2040 med en samlet dekning for korttids- og langtidsplasser 

institusjon på 9,3% mens det for boliger med mulighet for heldøgns tjenester ligger til grunn en 

dekning på 5%. Strategien fordrer en vridning og utbygging av hjemmebasert omsorg med 

forebyggende og rehabiliterende innsats, slik at flere kan mestre egen hverdag og bo hjemme lenger. 

Samtidig skal vi være i front med å ta i bruk nye hjelpemidler og ny teknologi. Ved en slik strategi vil 

behovet for nye langtidsplasser dempes og investeringer holdes på et lavere nivå i årene etter 2027.  

For å sikre bærekraftige helse og omsorgstjenester frem mot 2040 planlegger vi å bygge et nytt 

helsebygg med 72 boliger med mulighet for heldøgns tjenester samt baser for hjemmetjenesten, 

samlokalisert med et nytt helsehus inneholdende ambulanse, legevakt, 48 korttids- og 

rehabiliteringsplasser, 3 dag- og aktivitetssenter samt tjenestefunksjoner tilknyttet friskliv og 

forebygging, behandling og rehabilitering. Planlagte nybygg skal gi driftseffektive enheter med 

reduksjon i årlige driftskostnader. I arbeidet med å beholde og rekruttere nødvendig helsepersonell 

er nybygg, med ny teknologi og robuste fagmiljøer viktige grep. 

Medvirkningsprosesser 
Prosjektet er organisert med et prosjektstyre, brukerstyre og brukergrupper. Det har underveis i 

prosjektet vært større medvirkningsprosesser. Det har vært gjennomført intervjuer, arbeidsmøter og 

større arbeidssamlinger. Ledere, fagrådgivere, ansatte med nøkkelkompetanse, verneombud og 

tillitsvalgte har deltatt. Lovpålagte råd er gitt mulighet for å komme med sine innspill. Det har vært 

gjennomført dialogmøte med frivillige lag, organisasjoner, foreninger og andre frivillige. Det er 

gjennomført befaringer av nye helse- og omsorgsbygg til Lyngdal helsehus, Stjørdal helsehus og 

Persaunet helse og velferdssenter (Trondheim). Befaringsgruppen besto av et utvalg av 

medlemmene i fra styringsgruppe og arbeidsgrupper.  

 



  
 

 

 

Medvirkningen har vært organisert slik: 

➢ 6 workshoper  
➢ Befaringer  
➢ Åpne folkemøter  
➢ Innspillsrunder og saksbehandling i lovpålagte kommunale råd 

 

Innspill som er fremkommet under prosessen er innarbeidet i rapporten og saksfremlegg. 

Forslag til områder eller kontrete tiltak som bør inn i Temaplan for mestring 
➢ Kommunens planer, og beregning av behov for plasser og utbygging legger en dekningsgrad på 

14,3% til grunn, kalt “Nordisk modell”.     
➢ Prioritering av tidlig innsats og utbygging av tjenester til hjemmeboende er viktig for å møte 

framtidens behov. Helsehuset og utvikling av Orelunden vurderes som et sentralt grep i en slik 
utvikling og vridning av helse- og omsorgstjenestene. 

       (frisklivssentralen, hjelpemidler, kursarenaer) 

➢ For Lindesnes kommune er en kapasitetsøkning på korttids- og rehabiliteringsplasser, boliger 
med mulighet for heldøgns tjenester samt dag- og aktivitetstilbud helt nødvendig, grunnet 
veksten i antall eldre. (dagtilbud på kvelder og/elle helger?)Nytt helsehus og omsorgsboliger på 
Orelunden skal sikre nødvendig kapasitet frem til 2040. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

3. Sammen i utvikling (SIU) Velferd 
 

Høye utgifter og stort omstillingsbehov 
Lindesnes kommune har hatt svakt nettodriftsresultat de siste årene og budsjettutfordringene for 

2022 er relativt store. Rådmannen mener det må tas større grep og det er lagt inn krav om 

kostnadsreduksjoner og effektivisering i alle tjenesteområder. I årsregnskap for 2021 fremgår det at 

Velferd hadde et merforbruk på 19,4 millioner kroner. Det er helt nødvendig å effektivisere driften 

innen helse- og omsorgstjenestene. SIU Velferd og prosjekt Helsehus med omstilling og 

organisasjonsutvikling, dimensjonering av tjenester, planlagt bruk av eksisterende bygg og behov for 

nybygg henger tett sammen. Den kortsiktige målsettingen for Velferd for perioden 2022-2023 er å 

redusere kostnadsnivået på ca. 25 millioner kroner. Den mer langsiktige målsetningen fra 2025, med 

første helsebygg, er en kostnadsreduksjon med en helårseffekt på ca. 60 millioner kroner fra nivået i 

2021 innen alle helse og omsorgstjenestene. Kostnadsnivået i Lindesnes kommune reduseres da til 

gjennomsnitt i KOSTRA gruppe 9 innen 2026. 

For å lykkes med omstilling er Velferd avhengig av en detaljert oversikt over tjenesteproduksjon. I 

februar 2022 inngikk Lindesnes kommune avtale med konsulentfirmaet Agenda Kaupang som 

samarbeidspartner for å fremstille en tall- og faktaanalyse med regnskapsdetaljer på tjeneste- og 

brukergruppenivå, avdekning av områder Velferd drifter dyrere enn sammenlignbare kommuner og 

identifisering av effektiviserings- og omstillingspotensialer. Arbeidet er nedfelt i en rapport, datert 

mai 2022.[AS1] 

Medvirkningsprosesser 
Tiltakene er utviklet i fire arbeidsgrupper, med utgangspunkt i prosjektet Sammen i utvikling (SIU) 

Velferd. Ledere, tillitsvalgte, verneombud og fagrådgivere har deltatt aktivt i arbeidet. For å sikre 

ansatte mulighet for medvirkning er det gjennomført en spørreundersøkelse. Resultater av den 

støtter opp under anbefalt utviklingsarbeid. Lovpålagte råd er gitt mulighet for å komme med sine 

innspill. Det har også vært gjennomført en arbeidssamling for ansatte i nattjenesten. 

Medvirkningen har vært organisert slik: 

o Tre workshoper i regi Agenda Kaupang 1,2,3  
o En spørreundersøkelse for ansatte i velferd 
o En arbeidssamling for ansatte i nattjenesten 
o Innspillsrunder og saksbehandling i lovpålagte kommunale råd 

 
Innspill som er fremkommet under prosessen er innarbeidet i rapporten og saksfremlegg. 

 

Forslag til områder som bør inn i Temaplan for mestring 
Sak 42/22 Sammen i utvikling (SIU) Velferd - Bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Lindesnes 
kommune ble behandlet i kommunestyret 16. Juni 2022. Kommunestyret vedtok tre 
utviklingsområder som skal være styrende for utviklingen av Velferdsområdet med økt satsning på de 
laveste trinnene i den helhetlige innsatstrappen. Dette må skje ved å redusere kostnadsnivået øverst 
i innsatstrappen.  
 
 



  
 

➢ Tre[AS2] vedtatte utviklingsområder bør inn i Temaplan for mestring 
 

1. Helse- og omsorgstjenestene «vokser smartere» 
Velferd bør satse på tiltak som vil bidra til bedre og riktigere bruk av ressurser. Velferd øker satsning 
på digitalisering og innføring av velferdsteknologi i storskala. Helhetlig og 
strategisk utvikling av tjenester, boliger og institusjoner ved å tilrettelegge for effektiv 
ressursbruk anbefales. Helsehuset og utvikling av Orelunden vurderes som et sentralt grep i en 
slik utvikling. 
 

2. Helhetlig dimensjonert innsatstrapp med god vurdering, tildeling og utførelse av tjenestene 
Velferd bør frigjøre ressurser til tidlig og forebyggende innsats på de 
laveste trinnene i innsatstrappen, som f.eks. boligveiledning og tilrettelegging av bolig, 
hverdagsrehabilitering og aktivitetstilbud. En av de viktigste forutsetningene for god økonomisk 
styring av kommunale helse- og omsorgstjenester er at kommunen har en tjenestestruktur som 
legger til rette for at tjenester kan tildeles og utføres på Laveste Effektive Omsorgs Nivå (LEON). 
Velferd bør sikre en dialogbasert og tverrfaglig sammensatt saksbehandling med bedre samspill i 
vurdering, ressurskartlegging og tildeling av tjenester. Tildelingskriteriene bør oppdateres med 
en tydelig forventningsavklaring med innbyggerne før kommunale tjenester blir innvilget. 

 

3. Helhetlig boligpolitikk for å redusere behovet for heldøgns omsorgstjenester 
Kommunen bør legge til rette for et helhetlig boligtilbud slik at flere kan klare seg selv i egen 
bolig lengre enn i dag. Kommunen bør utvikle en helhetlig boligpolitikk som er 
koblet til arealplanlegging og stedsutvikling. Lindesnes kommune bør utvikle kommunens «5 
minutters tettsteder» med spesielt fokus på kommunens tre lokalsenter samt bygge Helsehuset 
på Orelunden som et helseknutepunkt for hele kommunen. Lindesnes[AS3] bør samarbeide med 
private aktører som ønsker å bygge boliger og leiligheter i kommunens tettsteder. Det gir 
effektivitet i helse- og omsorgstjenesten gjennom nærhet til personalbase og redusert behov for 
å bygge nye institusjonsplasser. 
 

Oppsummering SIU 
Velferd skal sikre en mer bærekraftig kostnadsprofil på den helhetlige innsatstrappen fremover med 
økt satsning på de laveste trinnene. Dette må skje ved å redusere utgiftsnivået øverst i 
innsatstrappen, i tett samarbeid med alle sektorene i kommunen og med en tydelig 
forventningsavklaring med innbyggere. Anbefalte utviklingsområder er i tråd med gjeldende budsjett 
og handlingsplan når det gjelder «vridning» og utbygging av tidlig innsats, mestring og forebygging, 
samt vedtak om videreføring av forprosjekt nytt helsehus og omsorgsboliger. 

 

4. Plan for Leve hele livet 
 

Medvirkning   

➢ Arbeidet med reformen Leve hele livet startet opp i de tidligere kommunene, Marnardal, 
Lindesnes og Mandal. Det ble kartlagt hvilke tiltak de tre kommunene hadde eller hadde 
planlagt å starte opp. I august 2019 hadde vi besøk fra Fylkesmannen og Utviklingssenter 
for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Da var ordfører, kommunalsjefer, ledere, 
deltakere fra ulike råd og frivilligsentraler og folkehelsekoordinatorer til stede. I 
forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen ble kartleggingsmaterialet brukt i 



  
 

arbeidet med organisering av tjenesteområdet Velferd og i tillegg ble det forankret at alle 
nye utviklingstiltak og prosjekter skulle gjøres samlet for de tre kommunene.  

➢ Kommunens administrative ledelse har sammen med politisk ledelse deltatt på nasjonale 
samlinger/webinarer i 2020 og 2021 

➢ Alle ledergrupper i Velferd har vært involvert i å utarbeide forslag til lokal handlingsplan 
for Leve hele livet 

➢ Eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser har vært koblet på i 
prosessen med å utarbeide planen, først et informasjonsmøte om fremgangsmåte, så et 
møte for å skape forståelse for tiltakene, få innspill om det er tiltak som burde vært tatt 
med, og dialog om tidsplaner og prioriteringer 

➢ Planen har vært oppe som orientering og til behandling i UPS hvor det fremgår at 
handlingsplanen for Leve hele livet skal inngå som et grunnlagsdokument og en integrert 
del av temaplan mestring.  

 

Innspill som er fremkommet under prosessen 
➢ De nærmeste tiårene vil den demografiske sammensetning av Norge endre seg betydelig. 

Det blir flere eldre, det blir en høyere andel eldre i befolkningen og det blir flere av de 
eldste eldre. Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for helse- og 
omsorgstjenesten, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke områder.  

➢ Samtidig ser vi at store, nye generasjoner eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, 
bedre boliger og bedre økonomi. Det kan bli av avgjørende betydning at de tar i bruk sine 
ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter. Dette kan blant annet 
være lengre arbeidsliv, aldersvennlige lokalsamfunn, frivillig sektor, nyskaping og søkelys 
på sunn aldring. 

➢ Ledergruppen i Velferd har vært opptatt av å lage en oversikt over planlagte tiltak for å 
sikre harmonisering og prioritering av tiltak i ny kommune. Det ble ikke prioritert å 
arbeide med utvikling av nye konkrete tiltak.  

➢ Eldrerådet ønsket å komme med innspill til nye tiltak, men fikk en forståelse for at dette 
måtte en komme tilbake til i arbeidet med temaplan mestring 
 

 

Forslag til områder eller kontrete tiltak som bør inn i Temaplan for mestring[AS4] 
➢ Utvikle system for samhandling mellom Frivilligsentralene og hele Velferd  
➢ Synliggjøre hvordan seniorer kan delta og engasjere seg i nærmiljøene sine 
➢ Opplæring i demensvennlig samfunn til aktører i lokalsamfunnet 
➢ Generasjonsmøter – seniorer og barnehage/skole 
➢ Opplæring og veiledning ift. bruk av digitale verktøy 
➢ Videreutvikle arbeidet med livsgledetiltak 
➢ Aktivitetsvenn for hjemmeboende personer med demens 
➢ Helsefremmende hjemmebesøk – videreutvikle tilbudet, se på om det finnes andre 

måter å nå ut til denne aldersgruppen (eks. Helsestasjon for eldre) 
➢ Videreutvikle «Gode pasientforløp» med tilnærmingen; Hva er viktig for deg? 
➢ Utvide bruken av nasjonale e-helse løsninger, f. eks. Digihelse og kjernejournal 

 
 

5. Prosjekter og utviklingsområder 
 



  
 

Medvirkning  
➢ I 2022 la Lindesnes kommune til rette for at innbyggere kunne gjennomføre den 

nasjonale pårørendeundersøkelsen «Ivaretatt». Dette gjentas i 2023 
➢ Samhandling med Lindesnes demensforening i prosjektet «Sjeldne hørte stemmer» 
➢ Ledere har samhandlet på tvers i tjenesteområde Velferd og en har samhandlet med 

ledere i Familiens hus for å sikre en helhetlig prosess i vurderingen av hvilke prosjekter 
en skal søke om tilskudd til.  

➢ I prosjektgruppen for helhetlig pårørende støtte er det med brukerrepresentanter og det 
er planlagt ulike tiltak for medvirkning i løpet av 2022, blant annet skal det inviteres en 
workshop med ulike lag og foreninger i mai.  
 
 

Innspill som er fremkommet under prosessen 
➢ Viktig å utforske behov og muligheter for avlastning og veiledning for pårørende med 

omfattende omsorgsoppgaver. Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og 
omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste og utgjør på denne måten en sentral del av vårt 
samfunns totale omsorgsressurs. For å unngå at pårørende med særlig krevende 
omsorgsoppgaver blir utslitt, er det viktig å gi tilbud om ulike avlastningsmuligheter. Per i 
dag er det lite utbredt, differensierte og individuelt tilpassede avlastningstilbud til 
pårørende.  

➢ Viktig å videreutvikle demensomsorgen da personer med kognitiv svikt og demens er en 
gruppe som vil øke betraktelig i årene fremover. Pårørendeveilederen setter søkelys på at 
pårørende vil ha forskjellige ønsker om og behov for støtte. Grunnet den 
samfunnsdemografiske utviklingen med en økende aldrende befolkning peker Leve hele 
livet på at det er viktig å legge til rette for tettere samarbeid om felles oppgaver mellom 
pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Demensplan 2025 har følgene mål:  

o Personer med demens og deres pårørende fanges opp til rett tid og sikres gode 
og tilpassede tjenester.  

o Personer med demens og deres pårørende sikres medbestemmelse og deltakelse 
i et demensvennlig samfunn, slik at de kan leve aktive og meningsfylte liv med 
fysisk, sosial og kulturell aktivitet som er tilpasset den enkeltes interesser, ønsker 
og behov.  

o Økt forskning og kunnskap om forebygging og behandling av demens. 
➢ Lindesnes kommune har mange ulike enheter og avdelinger på tvers av områder som 

arbeider med rusproblematikk. Det gir behov for matrisejobbing og god koordinering 
mellom tjenestene for å sikre et helhetlig tilbud som treffer på brukernes behov. Vi ser at 
det er behov for å utvikle systematisk kartlegging knyttet til rusmiddelsituasjonen i 
kommunen og målgruppens behov og arbeide med forebyggende tiltak opp mot ulike 
målgrupper.  

 

Forslag til områder eller kontrete tiltak som bør inn i Temaplan for mestring 
➢ Videreutvikle demensomsorgen, jfr. demensplan 2025 sine hovedinnsatsområder: 

o medbestemmelse og deltakelse 
o forebygging og folkehelse 
o gode og sammenhengende tjenester 
o planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling 

➢ Utvikle nye tiltak for å gi avlastning og veiledning til pårørende med omfattende 
omsorgsoppgaver 



  
 

➢ Utvide og videreutvikle dag- og aktivitetstilbud (for eldre, personer med demens, med 
funksjonsnedsettelser og psykiske plager) 

➢ Oppsøkende og koordinerende veilederstilling rettet mot unge sosialhjelpsmottakere 
med rus og avhengighetsproblematikk. 

 

Kilder: 
• Sluttrapport fase 1: Avklaring og konseptutvikling, WSP, 16.02.2020 

• Sluttrapport fase 2: Kvalitetssikring av konseptet, WSP, sist revidert 08.02.2021 

• Rapport Tall- og faktaanalyse for Velferd, Agenda Kaupang, 16.05.2022 

• Saksutskrift Sammen i utvikling Velferd - Bærekraftige helse- og omsorgstjenester, 21.06.2022 

• Handlingsplan Leve hele livet 2021 - 2024 

• Saksutskrift Leve hele livet 

• Prosjektsøknad helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver 

• Prosjektsøknad kommunal rusomsorg 

• Demensplanen 2025 

• Ny Stortingsmelding - Bo trygt hjemme-reformen, kommer i 2023: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-
kommunene/innsikt/bo-trygt-hjemme-reformen/id2919447/ 

   

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2025/id2788070/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/bo-trygt-hjemme-reformen/id2919447/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/bo-trygt-hjemme-reformen/id2919447/

