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1. Innledning 
Lebesby kommune vil i en treårs periode, 2018-2020, ha fokus på tiltaksutvikling innen 
folkehelsearbeid for barn og unge i aldersgruppen 10 – 18 år. Det er muligheter for forlengelse av 
prosjektperioden med ytterligere tre år. Deretter er det meningen at det enten ikke skal være behov 
for spesifikke tiltak eller at de skal være i ordinær drift i kommunen.  
 
Finnmark fylkeskommune er med i Helsedirektoratets satsning «Program for folkehelsearbeid i 
kommunene 2017-2027 – en satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet». 
Fylkeskommunen samarbeider tett med Fylkesmannen i Finnmark og KS. Lebesby kommune er en av 
programkommunene som deltar i tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid i Finnmark. 

1.1 Lebesby kommune 

Lebesby kommune er landets 8. største kommune i utstrekning med sine 3452 kvadratkilometer. 
Kommunen har et innbyggertall på 1358 (2. kvartal 2018). Kommunen er stor i utstrekning og det er 
270 km en vei fra kommunesenteret Kjøllefjord og til den bygda som ligger lengst unna Veidnes. 
Hoveddelen av innbyggerne bor i Kjøllefjord (ca. 1000), resten er spredt mellom bygdene Bekkarfjord, 
Lebesby Kunes og Veidnes. Kommunen har 3 grunnskoler og to barnehager lokalisert til Kjøllefjord, 
Lebesby og Veidnes. I tillegg har kommunen LOSA, videregående opplæring. Lebesby kommune har 
siden 2016 vært bosettingskommune og bosatt 41 flyktninger, hovedsakelig store barnefamilier. I 
tillegg har kommunen mange arbeidsinnvandrere, noe som avspeiles i barnehagen hvor det snakkes 
omtrent 29 ulike morsmål.  
 
 
Næringsstrukturen er hovedvekt fiskeri, fiskeindustri og havbruk hvor de praktiserer lavterskel for 
sommerjobb hos ungdom. For øvrig er landbruk, handel, reiseliv, bygg og anlegg samt kraft verdt å ta 
med. Det er et stort innslag av offentlige arbeidsplasser og kommunen er største arbeidsgiver. Våre 
største ressurser er folkene som bor her, havet, vinden og vår geografiske beliggenhet. Skal en trekke 
frem noen særtrekk med Lebesby kommune så må det være de enorme mulighetene for friluftsliv, 
med over 3000 fiskevann og flotte merkede turløyper. Et annet særtrekk er det store engasjementet 
innenfor frivillighet. Mange lag, foreninger og lokale kunstnere som bidrar i lokalsamfunnet med ulike 
aktiviteter  
 

Utfordringer 
Lebesby kommune er en liten kommune, derfor har kommuneadministrasjon et stort og komplekst 
ansvarsområder. En av våre utfordringer er å arbeide systemrettet for å få til varige endringer, 
spesielt innenfor barn og unge. Dette avspeiles også i ulike undersøkelser som Ung Data og 
elevundersøkelse. Det er behov for et løft innen forebyggende arbeid i skole- og barnehage. Det er 
behov for å bedre læringsmiljøet i grunnskolene, utvikle fritidstilbud, utvikle skolehelsetjenesten og 
etablere bedre samhandling mellom tjenester for tidlig innsats. Når det gjelder lavinntektsfamilier har 
kommunen et særlig fokus på dette området, med ulike tiltak.  
 

1.2 Kunnskapsgrunnlag 

Lebesby kommune har utarbeidet Helseoversikt og i den sammenheng har det vært en grundig 
kartlegging og innhenting av ulike data, blant annet inngår elevundersøkelser, barnefattigdom, frafall 
i videregående utdanning, skoleprestasjoner, utdanningsnivå i foreldregenerasjon og arbeidsledighet 
fra ulike offentlige statistikkbanker har vært relevante kilder for å danne kunnskapsgrunnlaget. Det er 
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valgt å ta med resultatet fra ungdataundersøkelsen, som sier noe om barn og unges psykiske helse og 
livskvalitet.  
 
Ungdataundersøkelse fra mai 2017 i Lebesby kommune: 

 23% har psykiske helseplager 

 29% er plaget av ensomhet  

 23% har vært alkoholberuset 

 16% blir mobbet (landsgjennomsnitt 8%) 

 31 % trives på skolen, i Finnmark 51 % mens landsgjennomsnitt 65% 

 15% er utsatt for vold og trusler (I Finnmark 13%, mens landsgjennomsnitt ligger på 11%) 

 22% har vært i slåsskamp (Finnmark 24%, Landet 21%) 
 
Hjelpeapparatets inntrykk 
Rus- og psykologtjenesten i Lebesby kommune møter alvorlige senskader som krever omfattende 
reparasjonsarbeid, som kan tyde på at det bakover i tid har vært lite fokus på dette. Dette viser at det 
er viktig å satse forebyggende- og folkehelsearbeid. 
 
I den voksne befolkningen er det et stort antall som har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep 
enten direkte, som vitne eller som pårørende. Det er til en viss grad en taushetskultur i 
lokalsamfunnet. Med taushetskultur og skambelagt tematikk, er det antatt at det er et stort 
mørketall og underkommunikasjon om vold i nære relasjoner og dets konsekvenser. I møte med 
kompliserte saker om vold og seksuelle overgrep ser man erfaringsmessig at det er utfordringer i 
kommunikasjon og samarbeid mellom enkelte instanser.  
 
Dette er noe av bakgrunnen for at Lebesby kommune ønsker å styrke det forebyggende- og 
folkehelse med hovedfokus på barn og unges psykisk helse og livskvalitet. 
 

1.3 Kunnskapsgrunnlaget peker ut følgende behov 

Samhandling: Det er behov for å videreutvikle et helhetlig tilbud for barn og unge i Lebesby 
kommune og styrke forståelse og kommunikasjon mellom de ulike instansene. For å fremme lokalt 
rusforebyggende arbeid og bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale 
folkehelsearbeidet.  
 

Kulturell kontekst: Det er behov for fokus på den kulturelle konteksten vi lever i som undertrykkelse 
gjennom fornorskningshistorien, internattiden og krigstraumer fra andre verdenskrig, som 
besteforeldre og foreldre generasjonen er en del av og som kan påvirke barns oppvekst. Hvilke 
utfordringer møter vi i dag i det flerkulturelle samfunnet, etnisk identitet, tilhørighet og stolthet?  
 

Fokusområder: Ut fra det tallmaterialet og kjennskap hjelpeapparatet har om barn og unges 
oppvekstsvilkår, må vi sette fokus på større tilstedeværelse av foreldre, trivsel, tilhørighet, identitet, 
relasjoner, livsmestring og kunnskap om psykisk helse, opplæringsmiljø, styrke fritidstilbud samt 
forebygging av vold, seksuelle overgrep, trivsel og tilhørighet.  
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2. Mål, målgruppe, mandat og forankring 
Formålet med program folkehelse er å utvikle tiltak som fremmer psykisk helse og livskvalitet for barn 
og ungdom i Lebesby kommune i alderen 10 -18 år.  
 

2.1 Mål   

Målsetting for prosjektet er å utvikle tiltak som fremmer psykisk helse og livskvalitet for barn og 
ungdom. Det vil si å styrke identitet, tilhørighet, stolthet og trivsel. Område for tiltaksutviklingen er 
møtearena og kompetanseheving. Innsatsen skal rette seg mot å skape nye eller videreutvikle gode 
møteplasser med bruk av lokale naturområder, kunst og kultur.   

2.2 Målgrupper 

 Mellom- og ungdomstrinn og 1. vg. skole (LOSA), aldergruppen 10 – 18 år 

 Foreldre/ omsorgspersoner for barn og unge i alderen 10 – 18 år 

 Relevante utvalg for medvirkning (elevråd, FAU, ungdomsråd) 

 Ansatte, trenere, frivillige og andre som jobber med barn og unge 
 
Prosjektmål 
Hovedmål Delmål 

 
Resultatmål  
 

Effektmål 
 

Vurderings 
kriterier 

Suksess 
kriterier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedre psykisk 
helse og 
livskvalitet 
For barn og 
ungdom i 
Lebesby 
kommune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrke 
identitetsutvikl
ing, 
tilhørighet, 
stolthet og 
trivsel.  

Vi har 
Mekkeverksted åpen 
for alle ungdommer 

Fritidstilbud for 
barn og unge er 
mer variert og 
fanger de som ikke 
er interessert i 
musikk og idrett 

Undersøkelse om 
hvor mange som 
benytter seg av 
tilbudet, samt 
innhold og 
organisering 

Egnet lokale 
Ressurs 
personer 
Utstyr 

Vi gjennomfører 
lavvocamp i 
forbindelse med 
kulturelle arrangement 
og aktivitetsuke 
Barn/unge og for 
foreldre 

Uformell møteplass 
for samtaler bidrar 
til å gi barn og unge 
bedre psykisk helse 

Undersøkelse om 
hvor mange som 
benytter seg av 
dette. 
Færre barn som 
henvises på grunn 
av psykiske vansker 

Lavvo  
Fagpersoner 
som lede dette 
Nå ut med 
informasjon til 
brukergruppe 

ICDP er et fast tilbud 
for alle foreldre i 
Lebesby kommune 

Foreldre blir 
tryggere som 
foreldre 

Antall som deltar 
på kurs 
Barnevern, PPT og 
helse har færre 
henvendelser fra 
foreldre knyttet til 
omsorg -
situasjonen 

Fagpersoner 
sertifisert ICDP 
veiledere 
Økonomi til 
avlønning 
Nå ut med 
informasjon  

Årlig gjennomføres 
fokusuke om 
forebygging og tidlig 
innsats for vold i nære 
relasjoner og seksuelle 
overgrep 

Flere barn, unge og 
voksne har 
kunnskap om 
temaet.  
Fagpersonell har 
økt kompetanse. 

Nedgang i antall 
vold- og 
overgrepssaker. 

Gjennomføres 
hvert år 
Informasjon ut. 
Økonomi 
At noen har 
ansvar for å 
arrangere 
dette 

 
 
 
 

Vi har utstyrsbod som 
alle kan benytte 

Alle kan drive 
friluftsaktiviteter 

Utlånsstatistikk Lokaler 
Noen til å drive 
Utstyr 
Økonomiske 
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Utjevne sosio-
økonomiske 
forskjeller 
 

rammer 

Alle med behov har 
aktivitetskort 

Barn og unge kan 
delta i organisert 
idrett/aktiviteter 

Antall aktivitetskort 
som deles ut 

Samarbeid 
m/NAV, 
barnevern, 
skole/barne-
hage. 
Lag og 
foreninger 
Økonomiske 
rammer 

Årlig har alle  
barn og unge tilbud om 
tre uker i løpet av 
sommeren  kunstskole 
og kulturleir 

Barn og unge har 
alternativt tilbud i 
sommerferien. 
Får prøve ut ulike 
aktiviteter 

Antall deltakere Tverrfaglig 
samarbeid 
Informasjon  
Økonomiske 
rammer 

Barn og unge har gratis 
basseng en gang i uka 

Alle barn og unge 
har fritidstilbud  

Antall deltakere Informasjon  
Økonomiske 
rammer 

Barn og unge har gratis 
kino og bruk av 
Makerspace 

Alle barn og unge 
har fritidstilbud 

Antall deltakere Informasjon  
Økonomiske 
rammer 

 

2.4 Organisering og mandat   

I Lebesby kommune er prosjektet organisert som følger;   
Funksjon Rolle Mandat 

Lebesby kommune Prosjekteier og 
oppdragsgiver 

Vedta prosjektplan og budsjett 

Rådmann  
Harald Larssen 

Prosjektansvarlig
   

Godkjenne prosjektplan og budsjett 

Sektorledere, kulturleder 
Muna Larsen 
Lise Birgitte Øfeldt 
Andreas Hoffmann 
 

Styringsgruppe Behandle prosjektplan og budsjett, følge 
opp prosjektplan mht progresjon og 
evaluering, rapportering jfr tilsagn og 
rammer 

Kommunepsykolog 
Sigrid Larsen 

Prosjektleder Lede, gjennomføre og evaluere 
prosjektet jft tilsagn og lokale rammer, 
utarbeide forslag til prosjektplan og 
budsjett samt rapportering 

Representant fra skole, rus, leder 
ung.klubb, ungdomsråd, elevråd 

Prosjektgruppe Delta i arbeidet med å utforme 
prosjektplan, gjennomføre og evaluere 
jfr tilsagn og lokale rammer 

Styringsgruppe 
Navn Rolle Ansvar/mandat 

Muna Larsen Leder av 
styringsgruppa  

Lede styringsgruppe 
Innkalle til møter 
Dialog med prosjektleder og prosjekteier 

Lise Birgitte Øfeldt Medlem av 
styringsgruppa 

Delta på møter og oppfølging av 
prosjektet 

Andreas Hoffmann Medlem av 
styringsgruppa 

Delta på møter og oppfølging av 
prosjektet 
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Prosjektgruppe 
Navn Roller Ansvar 

Sigrid Larsen Prosjektleder Lede prosjektet jfr vedtatte rammer 
Innkalle til møter og følge opp vedtak og 
beslutninger satt av styringsgruppe og 
prosjektgruppe  
Sammen med prosjektgruppe utarbeide 
forslag til prosjektplan med tiltak og 
budsjett 
Rapportere til styringsgruppe samt 
evaluering jfr tilsagn og lokale rammer 
Kontaktperson overfor Fylkeskommunen 
Delta møter/kurs/konferanser i regi av 
Fylkeskommunen med direkte tilknytning 
til prosjektet 
Lede tverrfaglig samarbeid i 
tiltaksutvikling inkludert kontakt med 
lag/foreninger, frivillige og næringsliv 

Miljøterapeut rus 
Åshild K. Pedersen 

Fast medlem i 
prosjektgruppa 

Stedfortreder for prosjektleder 
Delta på møter i prosjektgruppa 
Følge opp vedtak og beslutninger i 
prosjektet  
Delta i arbeidet med å utarbeide forslag 
til prosjektplan med tiltak og budsjett, 
samt evaluering av dette 
samarbeid i tiltaksutvikling inkludert 
kontakt med lag/foreninger, frivillige og 
næringsliv 

Lærer ved Kjøllefjord skole 
Marit Bakken Lauritsen 

Fast medlem i 
prosjektgruppa 

Delta i arbeidet med å utarbeide forslag 
til prosjektplan med tiltak og budsjett, 
samt evaluering av dette 
Følge opp vedtak og beslutninger i 
prosjektet  
Delta i tiltaksutvikling inkludert kontakt 
med lag/foreninger, frivillige og 
næringsliv. 
Bindeledd mellom grunnskolene og 
prosjektet 

Leder for ungdomsklubben 
Unni Esp 

Fast medlem i 
prosjektgruppa 

Delta i arbeidet med å utarbeide forslag 
til prosjektplan med tiltak og budsjett, 
samt evaluering av dette 
Følge opp vedtak og beslutninger i 
prosjektet  
Delta i tiltaksutvikling inkludert kontakt 
med lag/foreninger, frivillige og 
næringsliv. 
Bindeledd mellom barn og ungdom og 
prosjekt 

Leder for ungdomsrådet med vara Fast medlem i 
prosjektgruppa 

Delta i arbeidet med å utarbeide forslag 
til prosjektplan med tiltak og budsjett, 
samt evaluering av dette 
Følge opp vedtak og beslutninger i 
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prosjektet  
Delta i tiltaksutvikling inkludert kontakt 
med lag/foreninger, frivillige og 
næringsliv 
Bindeledd mellom ungdom og prosjekt 

Leder for elevråd med vara ved 
Kjøllefjord skole og Lebesby 
oppvekstsenter 

Fast medlem i 
prosjektgruppa 

Delta i arbeidet med å utarbeide forslag 
til prosjektplan med tiltak og budsjett, 
samt evaluering av dette 
Følge opp vedtak og beslutninger i 
prosjektet  
Delta i tiltaksutvikling inkludert kontakt 
med lag/foreninger, frivillige og 
næringsliv 
Bindeledd mellom prosjekt og elever i 
grunnskolen 

 

2.5 Samarbeidspartnere og kompetansesenter 

I prosjektperioden vil kommunen inngå samarbeid både med lag og foreninger lokalt, privat 
næringsliv, samt eksterne kompetansemiljø. Sistnevnte vil være avhengig av innsatsområdet. 
Prosjektgruppen deltar i læringsnettverk hos KS. Flere kompetansesenter bistår med 
kompetanseheving og kvalitetssikring for tiltaksutvikling blant annet RVTS, RKBU og KoRus. 

2.6 Forankring 

Forankring politisk:  Program folkehelse ble vedtatt i formannskapet 13. september 
2018 

Administrativt:  prosjektet er godt forankret i kommuneledelsen  

Lokalbefolkning: Informasjon om satsingen skal gjennomføres våren 2019 

Målgruppen Startet høsten 2018 gjennom lavvocampene, elevråd. Arbeidet vil 
videreføres når representant for elevråd og ungdomsråd inngår i 
prosjektgruppe. 

Forankring i kommunens planer Prosjektet skal inngå i nye temaplaner som angår barn og unge 
Plan med tiltak blir utarbeidet på tvers av etater i tråd med 
samfunnsplan «Lebesby mot 2035». 
Plan for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep 
Kommunale retningslinjer for oppfølging av §9A 
Idrettsplan 
Handlingsplan for bosetting, integrering og kvalifisering. 

 

2.7 Økonomiske rammer 

Lebesby kommune har gjennom søknad og sin deltakelse fått tildelt et årlig tilskudd på kr.450 000,- i 
prosjektperioden 2018- 2020. I tillegg er kommunen forpliktet til å bidra med en årlig egenandel på 
kr. 100 000,-. Kommunen er forpliktet til å utforme tiltaksplan som synliggjør bruk av tildelte 
tilskudd. Kommunen skal også årlige rapportere på tiltak og bruk av tilskudd jfr. tilsagn. 
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3. Sammenheng med eksisterende kommunale tiltak 
Lebesby kommune har mange programtiltak mot barn og unge og profilerer seg dermed som 
kommune med bra oppvekstmiljø. Sammenheng mellom eksisterende programmer som gjensidig vil 
kunne styrke hverandre:  
 

 Kjøllefjord skole har skrevet under på et «Mobbe-manifest» 

 «Mitt valg» som har som målsetting å bygge gode læringsmiljøer, bevisstgjøre barn og unge i 
forhold til rusmidler, redusere problematferd og fremme prososiale ferdigheter 

 «Den gode hverdag» i barnehagene. Noen av temaene handler om kropp og helse, lære å 
sette grense for egen kropp og uttrykke følelser, tanker og meninger på ulike måter. Støtte 
barns kulturelle uttrykk, identitet samt fremme mangfold i kommunikasjon 

 Sjumilsstegskommune. FNs barnekonvensjon har blant annet fokus på retten til beskyttelse 
mot vold og overgrep. 

 «Av-og-til kommune» med fokus på godt alkoholvett og alkoholfrie soner som graviditet, 
idrett, livskriser, samvær med barn og unge og trafikk 

 Frisklivssentral 

 Kreativ sommercamp 2018 (maling, teater, foto og dans. Med 40 påmeldte barn i alderen 6-
14 år.)  

 Kompetanseløft for barneverntjenesten 

 FBU (forebyggende barne- og ungdomsteam) 

3.1 Barn og unges medvirkning  

Lebesby kommune er en Sjumilsstegskommune hvor intensjonen er å skape god praksis og 
implementering av FNs barnekonvensjon. Et sentralt prinsipp i barnekonvensjonen er å sikre barnas 
stemme, mening og medbestemmelse i alle saker som gjelder dem. Et godt eksempel på dette er at 
man i sammenheng med arbeidet med ny samfunnsplan ble eks. «barnetråkk» benyttet for å gi barn 
mulighet til å komme med sine innspill. Det er viktig for Lebesby kommune å sikre barn og unge 
medvirkning, derfor vil etablere organer være sentralt i prosjektet. 
 

 Elevråd skal delta i prosjektgruppa som faste medlem. 

 Ungdomsråd skal delta i prosjektgruppa som faste medlem. 

 Lavvoleir for ungdom, et nytt tiltak som gjennom prosjektperioden skal prøves der en av 
målsetningen er å komme i direkte kontakt med ungdommer og gjennom samtale høre hva 
som var viktig for dem.  

3.2 Samordning av tjenester mot barn og unge 

Lebesby kommune har et FBU-team, som består av kommunepsykolog, helsesøster, barnevern, 
miljøterapeut rus og leder ungdomsklubben.  Teamet skal ha faste møter med skoler og barnehager i 
løpet av året, tillegg har de egne fagmøter. Organisering og arbeidsform har fortsatt 
utviklingsmuligheter. Utover dette har Lebesby kommune koordinerende enhet som er ansvarlig for å 
samordne tjenester for barn og unge med sammensatte behov. 
 

 3.3 Forprosjekt og utprøving av lavvoleir 

I planleggingsfasen ble det gjennomført et forprosjekt med lavvoleir for ungdom, ungdomsforeldre 
og frisklivsgruppe i perioden 14.-20. november 2018. Leirene besto av lavvoleir for elever, leir med 
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overnatting for ungdom og en leir for ungdomsforeldre. Lavvoleirene ble ledet av Espen Holmgren 
v/Norsk mestring. Skabma-festivalen, sjøsamisk mørketidsfestival, var ramme for forprosjektet.  
 
Det var tilbud om Lavvoleir både i Kjøllefjord og i Lebesby for skoleelevene i skoletiden. I Lebesby 
deltok alle elevene på dette. Øvrig deltakelse var lavere, 4 ungdom benyttet seg av muligheten for 
overnatting.  Hovedinntrykket var at både elever og foreldre stort sett satte pris på bruk av lavvo, 
grillstue eller gamme som kontekst for samtaler. Konseptet med undervisning og samtaler i lavvoleir i 
kombinasjon med kulturarrangement planlegges å videreutvikles som et av tiltakene. Vi valgte å 
arrangere en lavvocamp for voksne medlemmer av frisklivssentralens turgruppe slik at deres 
stemmer kan bidra som brukerstemmer og gi til å innspill om hva som er viktige forebyggende tiltak.  
 

4. Aktivitetsplan 
Utarbeides så snart prosjektplan og budsjett er vedtatt 

 Sett inn hovedaktivitetene og milepælene i tabellen, angi med skyggelegging periode for aktiviteten.  

 

5. Økonomi 
Se eget vedlegg. 
 

6. Evaluering 
Det vil hvert halvår dvs juni og desember bli gjennomført en evaluering av prosjektet med 
utgangspunkt i vedtatt plan.  I tillegg vil det også bli rapportert til Fylkeskommunen jamfør føringer 
de har satt. Det skal utarbeides tiltaksplan for hvert tiltak, i dette vil også det også fremgå 
informasjon om hva, når, hvordan og hvem som skal evaluere tiltaket, herunder eksterne 
samarbeidspartnere. 
 

7.  Implementering 
Prosjektperioden er 2018-2020, så vil man i perioden 2020-2023 arbeide med implementering av 
tiltakene. 
 

8. Kontrakter og avtaler 
Lebesby kommune vil inngå partnerskapsavtaler med eksterne samarbeidspartnere når prosjektets 
behov tilsier dette. 
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