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Møteprotokoll  

Underutvalg for livskvalitet, mestring 
og folkehelse 

 
 
Dato: 08.03.2023 kl. 09:00 

Sted: Kommunestyresalen 

 
Til stede på møtet: 
Medlemmer Parti  
Sølvi Gjerdal Thomassen 
Margrethe Holte 

SV 
KrF 

 

 
 
Varamedlemmer Parti Forfall Parti 
    
 
Protokollfører: 
Guro Torhildsdatter 
 
Til stede fra administrasjonen 
Guro Torhildsdatter 
 
Merknader: 
 
 
Orienteringer: 
 
 
Godkjent av: 
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  , 08.03.2023 
 
 
Sølvi Gjerdal Thomassen 
Leder i utvalg 
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Saker til behandling 

3/23 Temaplan Mestring 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 08.03.2023 10/23 
2 Underutvalg for livskvalitet, mestring og folkehelse 08.03.2023 3/23 
3 Ungdomsrådet 2022/23 08.03.2023 13/23 
4 Utvalg for plan og samfunnsutvikling   

 
 
Møtebehandling i Underutvalg for livskvalitet, mestring og folkehelse 08.03.2023: 

 
Møtebehandling 

 
Underutvalget tok utgangspunkt i følgende spørsmål: 

Hva skal vi ta med videre i arbeidet med temaplan mestring?   

• Er det noe dere savnet eller ikke skjønner?  
• Har dere andre forslag?  
• Er det noe dere vil løfte opp?  
• Er det noe kommunen gjør i dag som vi kan slutte med/gjøre mindre av/gjøre annerledes?  
• Hvorfor? Kom gjerne med kort begrunnelse.  

 
Trinn 1:  

• Oppklarende med de spørsmålene som var underveis. Klart språk er viktig. Forkortelser blir 
uforståelig, trenger forklarende beskrivelser. Overblikk, over hva vi har. Hva kan vi endre?  

 
 
Rekkefølgen: 
Punkt 6 Utvikle den digitale kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunen – Digitale 
kommunikasjonsplattformer. Klart språk, hva menes med denne 
Frivilligheten er viktig, ikke gode nok systemer, løfte opp 8 Åpent og utvidet helsestasjonstilbud i 
sammen med andre, og 9 Flere samarbeidsavtaler med mellom frivilligheten og kommunen for å vri 
tjenester.   
 
Prioritere kommunens kjerneoppgaver. Kartlegge bruk og behov av kommunale bygg og kirker.   
 
Trinn 2:  
Kvinnehelse knyttet til kvinnearbeidsplasser, heltid deltid og uførhet –Tenke forebyggende og 
helsefremmende  
Videreutvikle og styrke musikkterapi for alle i skolen – sambruk av ressurser og lokaler  
Styrke foreldrerollen - grensesetting tørr å være voksne – løfte opp nr. 7 foreldreveiledning/ og kurs i 
barnehage og småskole (foreldremøter)(tankevirus, tibir, universel, etc.) eksempel Kjærlighet og 
grenser.  
Hvordan skape inkluderende kultur i nærmiljø? Bry deg.   
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Videreutvikle frisklivssentralen – viktige tilbud – virker inkluderende 
Helsefremmende hjemmebesøk – mer fleksibelt og utvikle tilbudet, kunne ta kontakt selv, vri 
tjenesten. Se til Gjøvik. 
 
Miljøveileder i skolen – mer strukturert, tydelig i bestilling samarbeide/samhandle med lærere 
familiens hus og andre tjenester. Tydelig voksen.  
 
Trinn 3:  
Punkt 2 Lærevansker også i tillegg til atferdsvansker 
Hverdagsmestring i alle aldersgrupper 
Ser det store bilde i familien – løfte Nye mønstre 
 
Trinn 4:  
Uføre – eksempel – rusfri i mange år, ønsker litt lønnet arbeid, får ikke jobb pga historikk, NAV kan 
ikke hjelpe med jobb, pga varig ufør, eller handler det om prioriteringer?  Er det mulig med varig 
tilrettelagt i bedrift? VTO?   
Hvordan samspille med NAV for å ta i bruk den arbeidskrafta som står lenger fra arbeidslivet?   
Sjekk protokoll 20.09.22.  Forenkle regelverk 
 
4/22 Hva kan vi gjøre for å få flere i arbeid i Lindesnes kommune? 
1 Underutvalg for livskvalitet, mestring og folkehelse 20.09.2022 4/22 
[…] 
Votering 
Underutvalget kom frem til et samlet råd til kommunen. 
Underutvalg for livskvalitet, mestring og folkehelses vedtak/innstilling 
Underutvalget råder kommunen investere ressurser for å ta inn personer som trenger hjelp inn i 
arbeidslivet, være det seg lærlinger, personer på arbeidstrening, arbeidsopplæring, fagbrev i bedrift 
med mer. Utvalget ber kommunen se på slike tiltak ikke som kostnader, men som gode og 
nødvendige investeringer som gir enorme besparelser. Underutvalget viser blant annet til prosjektet 
«En av mange» i Lyngdal, som et konkret tiltak med dokumentert effekt. 
Utvalget viser til at slike tiltak er enklere for kommunen og større bedrifter enn for små og 
mellomstore bedrifter. Kommunen og større bedrifter har derfor et særlig ansvar. Små og 
mellomstore bedrifter trenger mer bistand for å få til det samme. Her råder underutvalget 
kommunen med NAV til å bistå enda mer, både med midler, men også med et enklere og smidigere 
regelverk. 
 
Inkluderende tilbud til de som er utenfor: mulighet til å teste arbeidsevne frivillig – få ut budskapet 
om mulighetene. Frivillig – stilles ingen krav eller lav forventing. SIU arbeidsfordeling; de utenfor som 
kan gjøre oppgaver en ikke trenger utdanning til.  
 
Frivillig: Ikke faste oppdrag, men når det passer, ikke binde seg opp/fleksible – utforske Nyby app. 
Koble mennesker/ressurser, mange kan bidra litt.  
Dagsenter også for skrøpelige eldre hjemmeboende. 
Dagtilbud, dagsenter for de som bor i kommunal bolig/ har omsorgstilbud. 
  (Trivsels- aktivitør – sykehjem) 
   
 
Trinn 6: 
 
Bokollektiv for demente for å mestre og beholde funksjon 
Mer treffsikre pårørende avlastnings og støttetjenester   
 



 

 5  

 
Votering 

Ingen votering 
 
Underutvalg for livskvalitet, mestring og folkehelses vedtak/innstilling  

Underutvalget oversender innspill til prosjektleder for Temaplan Mestring 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

 
 
 
 


