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Faktaopplysning: 

Formannskapet vedtok 13.09.18 i sak 18/855 deltakelse i programmet tiltaksutvikling innen 

folkehelse.  

 
Lebesby kommune, som en av 10 kommuner i Finnmark, har inngått avtale med 

Fylkeskommunen for deltakelse i utviklingsarbeidet «Tiltaksutvikling innen program for 

folkehelsearbeid i kommunene». Dette vil være et flerårig prosjekt med tverrfaglig og tverretatlig 

arbeid innen folkehelse for barn og unge i vår kommune. 

 

Lebesby kommune kom inn i prosjektet senere enn de øvrige kommunene, og brukte mye av 

høsten på prosjektbeskrivelse og prøvde ut noen tiltak knyttet til formålet med prosjektet. 

Lebesby kommune fikk tildelt kr 450 000,- for 2018, og fikk beskjed fra Fylkeskommunen at 

midlene som ikke ble brukt opp ville komme til avkortning i 2019. Dermed godtok 

styringsgruppa bruk av dyre tiltak i 2018. Prosjektet er over 3 år (2018-2020), men det vil åpnes 

for å søke videre 3 år utover dette, med tilskudd på kr 450 000,- pr år og en egenandel for 

kommunen på kr 100 000,- pr år.  

 

Det er satt styringsgruppe og arbeidsgruppe. Prosjektet er sektorovergripende og skal være 

universelt. Styringsgruppen har hatt stort fokus på at det er tiltak som vil kunne videreføres etter 

prosjektavslutning.  

 

I samarbeidsavtalen med Finnmark Fylkeskommune fremkommer mål og tiltak: 

«Målet med programarbeidet er å styrke kommunenes arbeid med å fremme 

befolkningens helse og livskvalitet. Programmet skal fremme lokalt rusforebyggende 

arbeid og bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lok ale 

folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.» 

 

«Tiltak som utvikles i dette arbeidet skal være universelle og befolkningsrettet, tiltak skal ikke 

rette seg mot spesielle utsatte grupper av barn og unge. Det er ønskelig at tiltak som utvikles har 

elementer av innovasjon. Tiltak skal baseres på at barn og unge er ressurser i eget og andres 

liv. Tiltak skal aktivere og styrke disse ressursene. Programkommunene må forplikte seg til å 

jobbe med reel medvirkning av barn og unge i programarbeidet og i tiltaksutviklingen.» 

 



Det er utarbeidet et budsjettforslag hvor vi synliggjør andre tiltak som er i gang i kommunen og 

kan relateres til samme brukergruppa som dette prosjektet. Det anses ved at tiltakene blir 

utarbeidet slik at vi kan dra nytte av prosjekter på tvers av etater og at vi benytter fagpersonell 

tverrsektorielt, så er dette også i tråd med samfunnsplan «Lebesby mot 2035».  

 

Disse prosjektmidlene er tilfeldige merinntekter, som ikke er budsjettert i årets budsjett.  

I følge økonomireglementet pkt 4.2, andre avsnitt «Formannskapet har fullmakt til å anvende 

økning av tilfeldige merinntekter på inntil kr 500 000,- innenfor samme rammeområde».  

 

 

Vurdering: 
Det vurderes at tiltakene er utarbeidet slik at vi når flest mulig ungdom på mange ulike arenaer, 

både på gamle og nye arenaer. Dette er også tiltak som kan benyttes i hele kommunen. Med at 

Lebesby kommune er med i dette utviklingsarbeidet, samler alle tiltak/områder omkring barn og 

unge i kommunen på et mer overordnet nivå i et dokument. Samt at de ulike fagområdene skal 

samarbeide tverretatlig, hvor de blir kjent med hverandres områder og fagkunnskaper og igjen vil 

få nytte ved andre samarbeidsarenaer. 
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