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Oppsummering medvirkningsverksteder 

Temaplan mestring mars 2023 
 

 

 

Arb.område/Prosjekt: 

  

Temaplan mestring 

Møtedato/-tid: 6.-14.mars klokka 18-19.30.  

Sted: 

 

Spangereid, Vigeland, Mandal, Øyslebø, Bjelland 

Deltakere:  

Inviterte: Innbyggere i Lindesnes 

Referent: Ingunn Ulvestad 
  

 

Det ble utarbeidet medvirkningsmateriale for å gjennomføre verksteder der innbyggere fikk 

informasjon om bakgrunnen og sentrale temaer i planen, og der forslag til innspill ble 

diskutert og prioritert. Det ble gjennomført verksteder på fem steder, Spangereid, Vigeland, 

Mandal, Øyslebø og Bjelland, i perioden 6.- 14.mars. Verkstedene ble annonsert på 

kommunens nettider, app og sosiale medier, i tillegg til i to annonser i Lindesnes Avis. Det 

møtte totalt opp 23 personer på de fem verkstedene. Gruppene som deltok, kunne selv 

velge hvilke tema de ville diskutere og lage prioriteringslister for.  

 

 
Bilde som viser de ulike delene av medvirkningsverkstedene. 

 

Møteplasser, arbeid og frivillighet  

Fire grupper diskuterte og prioriterte tiltak knyttet til møteplasser, arbeid og frivillighet. De 

endte opp med følgende prioriteringslister:  

 

1  Utvikle bookingsystem for lån av lokaler og haller  

2  Forbedre de kommunale tilskuddsordningene for frivilligheten  

3  Oppdatert informasjon om tjenester og aktiviteter i lokalsamfunnet på 
kommunens nettsider  
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4  Etablere og utvikle ordning for mottak og oppfølging av initiativ fra 
lokalsamfunnet  

5  Utvikle tilbud om møter mellom generasjonene – seniorer og barnehage/skole  

 

1  Transportordninger (f.eks Bygderuta, AKT etc) Det må være enkelt å bestille – 
både ringe en telefon og bruke en app. Skal brukes av både eldre og unge.  

2  Forbedre de kommunale tilskuddsordningene for frivilligheten  

3  Utvikle bookingsystem for lån av lokaler og haller  

4  Synliggjøre hvordan seniorer kan delta og engasjere seg i nærmiljøene sine  

5  Arrangere seniormesse  

 

1  Tilrettelegging av transporttilbud i distriktene  

2  Oppdatert informasjon om tjenester og aktiviteter i lokalsamfunnet (på 
kommunnens nettsider) ?  

3  Forbedre de kommunale tilskuddsordningene for frivilligheten  

4  Utvikle bookingsystem for lån av lokaler og haller  

5  Etablere og utvikle ordning for mottak og oppfølging av initiativ 
fra  lokalsamfunnet  

 

1  SMS-tjeneste man kan abonnere på om aktivitet  

2  Åpne tilbud for seniorer på dagtid  

3  Trimtilbud for seniorer på dagtid  

4  Flere tilbud for menn  

5  Aktivitetstilbud målrettet for personer med demens  

 

Boliger, helsehjelp og digitale verktøy 

Fire grupper diskuterte og prioriterte tiltak knyttet til boliger, helsehjelp og digitale verktøy. De 

endte opp med følgende prioriteringslister:  

 

1  Døgnplasser for personer med demens  

2  Rimelige boliger med fellesarealer – leiemuligheter  

3  Opplæringstilbud og drop-in for hjelp digitalt  

4  Praktisk digital hjelp i hjemmet – support  

5  Boligveiledning  
 

1  Boligpolitikk i Mandal, Øyslebø, Bue og på Vigeland med fokus på «5-minutters 
tettsteder»  

2  Fleksible kommunale dag- og aktivitetstilbud for både kvinner og menn. 
Inkludert unge med demens og hodeskader.   

3  Rask psykisk helsehjelp og lavterskeltilbud for psykisk helse  

4  Boligveiledning om hvordan man kan tilrettelegge og leve godt i egen bolig 
(funksjonshemmede, unge også)  

5  Teknologi som gjør at du kan leve godt i eget hjem (medisindispensere, 
trygghetsalarm, digitalt tilsyn)  

 

1  Digital opplæring og veiledning til innbyggere i samarbeid med frivillige. Direkte 
en til en hjelp.  

2  Boligpolitikk i Mandal, Øyslebø, Bue og på Vigeland med fokus på «5-minutters 
tettsteder»  



 

Lindesnes kommune Dato: 24.03.2023 Side 3 av 4 

 

3  Fleksible (kommunale) dag- og aktivitetstilbud, og private + transport  

4  Felles møteplasser i nærområdet, f.eks. «Bue-tunet»  

5  Flere kurs og lavterskeltilbud i Frisklivssentralen  
 

1  Rask psykisk helsehjelp og lavterskeltilbud for psykisk helse  

2  Fleksible kommunale dag- og aktivitetstilbud  

3  Boligveieldning om hvordan man kan tilrettelegge og leve godt i egen bolig  

4  Flere kurs og lavterskeltilbud i Frisklivssentralen  

5  Teknologi som gjør at du kan leve godt i eget hjem (medisindispensere, 
trygghetsalarm, digitalt tilsyn)  

 

Barn og unge 

Fire grupper diskuterte og prioriterte tiltak knyttet til barn og unge. De endte opp med 

følgende prioriteringslister:  

 

1  Kompetanse/ressurser som skal være på skolen og barnehagen må være på 
plass i hele kommunen.   

2  Foreldreveiledning på foreldremøter i barnehager og skoler  

3  Gruppetilbud til barn og unge om psykisk og fysisk helse  

4  Sørge for god kompetanse hos ansatte i forhold til fysisk og psykisk helse hos 
barn  

5  Støtte barn slik at de blir inkludert i barnehage, klasserom, SFO og skolegård  

 

1  Gruppetilbud til barn og unge om psykisk og fysisk helse  

2  Familiekoordinatorer som støtter familier med sammensatte utfordringer (Nye 
mønstre)  

3  Følge opp barn i grunnskolen som strever med å gå på skolen  

4  Anerkjenne praktiske og estetiske fag  

5  Foreldreveiledning på foreldremøter i barnehager og skoler  

 

1  Nærmiljøanlegg - sykling, basket eks.  

2  Samarbeide med frivillige seniorer om tilbud til ungdom og tilby opplæring om 
rutiner og kompetanse på barn i risiko.   

3  Foreldreveiledning på foreldremøter i barnehager og skoler  

4  Gruppetilbud til barn og unge om psykisk og fysisk helse  

5  Samarbeid med frivilligheten om støtte til familier (eksempevis Homestart)  

 

1  “Lindesneslos” konsept i barneskolen  

2  Arrangere aktiviteter i ferier for barn og unge  

3  Familiekoordinatorer som støtter familier med sammensatte utfordringer  

4  Tilby praktisk hjelp for deltakelse i fritidsaktiviteter  

5  Ta i bruk dialogmodellen for foreldremøter og foreldrenettverk  

 

 

Andre innspill 

To grupper diskuterte og prioriterte tiltak knyttet til andre innspill. De endte opp med følgende 

prioriteringslister:  
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1  Ønsker at tjenester og tiltak skal være tilpasset lokale forhold. At ikke alt må 
være likt i hele kommunen.   

2    

3    

4    

5    

 

1  Helsepersonell brukes ikke til rengjøring  

2  Overlate drift av tilbud/møtesteder til lag/foreninger  

3  Transport til disse (pil til punktet over) og ande arrangement  

4    

5    
 


