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1. Bakgrunn 
Helsedirektoratet inviterte i 2015 fylkeskommunene til å delta i utviklingsprosjektet nærmiljø og 

lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Prosjektet skulle inkludere et utvalg kommuner i flere fylker 

hvor det skulle legges til rette for medvirkning fra befolkningene i kartlegging og identifisering av 

nærmiljø – og lokalsamfunnskvaliteter.  Dette skal inngå i kommunens oversikt over helsetilstanden 

og påvirkningsfaktorer (§ 5) som kunnskapsgrunnlag for kommunale planprosesser og tiltak etter plan 

– og bygningsloven. Båtsfjord kommune ble 10.02.16 en av totalt fem kommuner i Finnmark som er 

med i det 3 årige prosjektet « Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Lov om 

folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. Januar 2012 og loven skal sikre at kommuner, 

fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter er samordnet i sitt folkehelsearbeid (1). Båtsfjord 

kommune har per dags dato ikke et oversiktsdokument over hvilke positive og negative faktorer som 

virker inn på helsetilstanden i befolkningen. Kravene fra folkehelseloven er at dokumentet skal være 

skriftlig, og at man skal vurdere konsekvenser og årsaksforhold innenfor gitte temaer.  

I tillegg til å arbeide med oversiktsdokumentet skal man velge ut et tema/problemstilling man ønsker å 

undersøke nærmere med kvalitativ metode som utgangspunkt. Målet er at oversiktsdokumentet skal 

inneholde konkrete data fra et utvalg av Båtsfjords befolkning som arbeidsgruppen har valgt ut.  

 

2. Formål 
Båtsfjord kommune ønsket å delta i prosjektet for å jobbe mer systematisk med folkehelsearbeid enn 

det som gjøres i dag. Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse skal legge grunnlaget for arbeidet med 

planstrategien og videre planverk i kommunen.  

Det er ønskelig med mer kunnskap om hvordan innbyggerne har det i lokalsamfunnet og hva som 

bidrar til økt livskvalitet og trivsel. Innenfor målgruppen som er valgt er hovedmålet å kartlegge hvilke 

faktorer som påvirker når de unge velger om de skal bli i Båtsfjord eller etablere seg andre steder. 

Hvilke arbeidsmuligheter er attraktive, og er det utfordringer knyttet til boligmarkedet osv. 

 

Mål for prosjektet: 

 Kartlegge hvilke positive og negative faktorer som påvirker folkehelsen i Båtsfjord kommune 

i henhold til veileder for oversiktsarbeid (2). 

 Bidra til økt kunnskap om folkehelse i alle sektorer i kommunen ved å vedta 

oversiktsdokumentet over folkehelsen.   

 Finne egnede metoder for medvirkning blant innbyggerne  

 Øke kunnskapen rundt målgruppen unge fra 17-23 år som både kommunen og næringslivet 

kan bruke i rekrutteringen av unge til kommunen.  

 Økt kunnskap om trivsel og hvilke kvaliteter i lokalsamfunnet som er positive for utvikling av 

kommunen.  

 

 

3. Problemstilling 

 Har de som tidligere tok all sin videregående utdanning her en sterkere stedsidentitet enn de 

som ikke gjorde det? 

 Hvilke faktorer påvirker de unge når de skal velge bosted og arbeidsplass? 

 

4. Avgrensninger 
Utviklingsprosjektet skal ikke ha fokus på tiltak, men økt kunnskap om folkehelseutfordringene i 

kommunen kan legge grunnlaget for fremtidige tiltak.  
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5. Metode 
Helsedirektoratet ønsker at prosjektet skal gi bedre kvalitative data på folkehelseområdet. Det skal 

jobbes med å utvikle egnede metoder for medvirkning innenfor folkehelse. Prosjektgruppen skal finne 

en egnet metode for medvirkning som vekker interesse hos innbyggerne i Båtsfjord.  

Arbeidsgruppen har kommet frem til at man ønsker å teste ut metoden gjestebud på utvalget. Metoden 

fungerer slik at man velger ut et antall personer som skal være «gjestebudverter», disse får igjen 

ansvar for å invitere personer på kaffe eller lignede for å diskutere et tema gitt av prosjektgruppen (3). 

Prosjektgruppen skal utarbeide et sett med spørsmål, men med fleksible rammer. Gjestebud 

gjennomføres uten kommunal deltagelse og i trygge rammer for deltageren. Metoden har blitt brukt 

mye innenfor innspill til kommunale planer, men har blitt brukt med gode erfaringer på blant annet 

hva studenter tenker om å flytte tilbake til hjemplassen etter endt utdanning.  

I tillegg er det tenkt  metoden intervju skal brukes på næringsliv spesielt med tanke på lærlingplasser. 

 

5.1 Utvalg/målgruppe 

Inklusjonskriterier 

Utvalget som prosjektgruppen ønsker å undersøke er unge voksne i alderen 17- 23 år. Disse 

personene kan være en ressurs for kommunen og man ønsker at de tar utdannelse enten i 

kommunen eller borte og ønsker å bosette seg i kommunen.  

Det blir ikke gjort eksklusjon av kjønn eller sosialt miljø for å få et bredt sammensatt utvalg. 

Viktige personer å få tak i er de med utenlandsk opprinnelse, de som er utenfor arbeidslivet og 

unge som har flyttet ut av kommunen.  

 

Eksklusjonskriterier 

I dette prosjektet har vi valgt å sette fokus på de unge, men vi vet også at det ikke finnes mye 

informasjon om de eldre i kommunen. Dette har blitt drøftet og det ble konkludert med at 

dette kan gjøres i andre sammenhenger.  

Personer i barnehage og 1-10. klasse er blitt valgt bort fordi man har god oversikt på barn, og 

fra 8-10. klasse har man gjennomført ungdata undersøkelse i både 2013 og 2016.  

 

5.2 Plan for evaluering 
Etter metoden er utført vil det bli utført intervju med gjestebudvertene. Dette kan være et fysisk møte 

eller via telefon. En kort evaluering om hva de enkelte syntes fungerte og hva som kan forbedres til 

neste gjennomføring.  
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6. Organisering 

Rolle Navn 

Prosjektleder Guri Ulvik Martinsen 

Prosjekteier 

Ansvarlig for Båtsfjord kommune 

Finnmark fylkeskommune v/ Britt Somby 

Stian Sørensen v/Finnmark fylkeskommune 

 

Prosjektgruppe Elin Karlsen 
 Ståle Olsen 

 Maud Nesfeldt 

 Lena Jensen 

 Marianne Tiberg 

 Elisabeth Kvivesen 

 Bente Iversen 

 

 

 

6.1 Framdriftsplan 

2016 

Aktivitet Aug Sept Okt Nov Des 

Utarbeide prosjektplan X     

Kommunebesøk UiT  X    

Lage intervjuguide  X    

Medvirkning og rekruttering av utvalg   X X  

Rapportering til fylket   X   

Nasjonal prosjektledersamling – Bergen    X  

Nettverkssamling – Hammerfest     X 

2017 

Aktivitet Jan Feb Mars April Mai 

Rapportering m/ godkjent regnskap   X   

Fylkessamling    X  

Nasjonal samling     X 

 

 

7. Rapportering og oppfølging 
Prosjektleder har ansvar for å rapportere til fylkeskommunen på måloppnåelse og 

regnskapsrapportering. I tillegg skal det beskrives gjennomførte tiltak, hvordan disse har bidratt til 

måloppnåelse og en vurdering av den samlede effekten av prosjektet. Det vil bli utført del – og 

hovedrapporter halvveis og årlig i prosjektperioden. Fylkeskommunen godkjenner og lager en samlet 

rapportering for alle kommunene som sendes til Helsedirektoratet.  
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9. Økonomi 

Årlig i prosjektperioden fra 2016-2018 mottas tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. 

Midlene blir brukt til gjennomføring av prosjektet ved ansettelse av prosjektleder i 50 % 

stilling. Resterende midler kan brukes til kompetanseheving eller reise.  

Inntekt  

Tilskudd fra Finnmark fylkeskommune 300 000 kr 

  

Utgifter  

50 % prosjektleder lønn m/ sosiale utgifter 

 

284 729 kr 

Netto 15 271 kr  
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