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Innledning

Folkehelse handler kort sagt om fordeling av velferd i og til befolkningen. Folkehelse er et
bygg med mange dører og innganger. Den kan sees som salgsoppgave som forteller om
byggets tilstand og nødvendige investeringer til vedlikehold . Det er lett sagt. Vi velger
gjerne å gå i det vante, å følge gamle mønster. Dette gir oss følelsen av sikkerhet men
samtidig blokkerer dette å være nytenkende og t å grep i utfordringer vi ikke hadde planlagt.

Vurdering av risiker tilknyttet f olkeh elsesituasjonen ligner steinras -
varsel. Man vet om faren men ikke om tidspunkt den skjer eller
medvirkninger den utløser.

Samtidig ligner analyse om folkehelsetilstanden skilt et med
hundespann - varsel der man ikke vet hvorfra hundespann kommer å
krysse veien ….

Utgangspunktet for denne folkehelseoversikten er Helsedirektoratets veileder
( https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/god - oversikt - en - forutsetning - for - god - folkehelse )

Tanken bak denne malen er at den skal kunne fungere som et arbeidsdokument for
folkevalgte, samtidig som den skal være et underlagsmateriale for faglig folkehelsea rbeid og
planarbeid i kommunen. Framtidas kommune vil være basert på nært samarbeid med
befolkningen, der innbyggerne er aktive deltakere og tar felles løft for å skape gode
lokalsamfunn .

Folkehelse er definert som befolkningens helsetilstand og hvordan h elsestatus fordeler seg i
en befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som
direkte eller indirekte fremmer trivsel og helse, forebygger psykisk og kroppslig sykdom,
skade eller lidelse, eller som beskytter mot helset rusler. I tillegg inngår arbeid for å få til en
jevnere fordeling av faktorer som påvirker helse positivt. Her er noen krav til
oversiktsarbeidet: 1) Folkehelsearbeidet skal være systematisk og kunnskapsbasert ,

2) Oversikten skal danne et faglig grunnlag for kommunenes
beslutninger og prioriteringer ,
3) Oversikten synliggjør positive og negative trekk ved kommunen o
s ammenlikner kommuner, regioner og befolkningsgrupper ,
4) Fastsetter mål for tiltak og måler utviklingen over tid.
5) En forutsetning for å ivareta innbyggernes helse. Derfor skal
f olkehelseperspektivet inngå i all planlegging og lokal
samfunnsutvikling.

Det er den første gangen at arbeidet med oversiktsdokumentet ble gjennomført i Lebesby
kommune . Arbeid var bredt forankret og i konsultasjons - og vurderingsfasen var disse
avdelinger og organisasjoner involverte:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkehelse
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- SLT - koordinator
- koordinator for ny bosatte
- kulturavdeling
- planavdeling
- teknisk etat: radon / plan+bygging / vei+vann / trafikksikkerhet
- helseavdeling
- kommunepsykolog
- fysioterapeut
- oppvekst: barnehage / skole / SFO
- ruskonsulent
- NAV

- Idrettsråd
- Pensjonistforening
- Demensforening
- Mental helse
- LH L lag

- Ungdomsråd
- E ldreråd

Kjøllefjord, den 05 . d esember 2018
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S ammendrag

Hovedutfordringer
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, Ifjord, Ku nes og Veidnes.

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 merk ede turløyper. Et annet
særtrekk er det store engasjementet innenfor frivillighet. Mange lag, foreninger og ildsjeler
som står på for sitt lokalsamfunn.

I kommuneplanens samfun n sdel som er under politisk behandling skrives bl.a. »I arbeidet
med å forme fre mtidens Lebesby skal vi alltid ha fokus på å levere gode tjenester, ta klima,
miljø og bærekraft på alvor, fremme folkehelse og gi barn og unge gode oppvekstsvilkår .»

Bakgrunnen for dette dokumentet er kravet i Folkehelseloven om at alle kommuner hvert
fje rde år skal utvikle en skriftlig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.
Dokumentet skal inngå som et grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. Formålet
med oversiktsdokumentet er å vise hva status er for Lebesby kommune.

Nedenfor er e t kort sammendrag av noen positive og negative funn ved Lebesby kommune

- Lebesby kommune har mange programtiltak mot barn og unge og profilerer seg dermed
som kommune med bra oppvekstmiljø.

- Lebe s b y kommune har laveste sykefravær i hele fylke takket være systematisk
oppfølgingsarbeid.

- En undersøkelse Ipsos har gjennomført for alkovettorganisasjonen Av - og - til viser at 37
prosent av innbyggerne i Lebesby har opplevd at venner eller familiemedlemmer har et
bekymringsfullt alkoholforbruk. Det er langt flere enn landsgjennomsnittet.

- Alle lekeplasser i kommunen mangler kontroll eller godkjenning .

- Skoleveier kan ikke sees som trygge i f orhold til trafikksikkerhet og snørydding.

- Vannforsyning i distriktene er ikke tilfredsstillende mht. forurensing og stabilitet.

- Eldre befolkning har ikke god nok møtemuligheter til tross at det nye omsorgssenteret tilbyr
veldig bra infrastruktur.
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1.0 I nnledning
I 2012 trådte Lov om folkehelsearbeid i kraft. Loven gir kommuner, fylkeskommuner og
statlige myndigheter plikt til å arbeide systematisk og langsiktig med befolkningens
helsetilstand og utjevning av sosiale helseforskjeller. Forskriftet sier at alle kommu ner hvert
fjerde år skal utvikle en skriftlig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. I Lebesby
kommune er koordineringsfunksjonen for folkehelsearbeid plassert under kulturkontoret.

Folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikl ing som fremmer folkehelse og
dermed utjevne sosiale helseforskjeller. Dette omfatter helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold, samt at arbeidet skal bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom,
skade eller lidelse. Kommuner og fylkeskommu ner er pålagt å gjennomgå/dokumentere
folkehelsen gjennom forskrift om oversikt over folkehelsen. Gjennom dette arbeidet skal
kommunen få et godt utgangspunkt for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Sosial ulikhet i helse måles gruppevis etter inntekt, utdanning, yrke, kjønn og etnisk - og
kulturell bakgrunn . Ved å sammenligne grupper i samfunnet vil man finne systematiske
forskjeller i helse. Dette gjelder særlig når man ser på befolkningens utdanningsnivå – høy
utdanning og høy inntekt er forbu ndet med god helse. Personer i med lavere utdanning og
lavere inntekt har ofte dårligere helse sammenlignet med førstnevnte gruppe
(Helsedirektoratet, 2005; Huisman, 2005).

Å ha tilgang til positive ressurser, både de materiell e og psykososiale, anses som viktig for å
åpna og bevare god helse . Nøkkelen til å redusere helseforskjellene i befolkningen ligger i å
påvirke fordelingen av dem. Sosiale helseforskjeller er urettferdige og representerer et tap
for både enkeltmennesker, familier og samfunnet .

Lebes by kommune skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og
miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal
spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for
å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

Administrasjonens arbeidsgruppe inkluderte teknisk etat, bosettingsavdeling,
oppvekstsektor, ungdomsråd, eldreråd, kommunepsykologen, rus - konsulent, helseavdeling,
planavdeling og NAV. I tille gg var følgende lag og foreninger invitert til samarbeid: idrettsråd,
pensjonistforening, demensforening, LHT lag og Mental helse. Det var viktig med
tverrsektoriell forankring.

Kulturleder fikk mandat på vegne av rådmannen å kartlegge folkehelseoversikt o g å lede
hele prosessen.

I denne rapporten sammenligner vi oss med kommuner fra samme kommunegruppe i
KOSTRA, en gruppe vi ofte sammenligner oss med. KOSTRA står for Kommune - Stat -
Rapportering, og deler kommune inn etter folkemengder og økonomiske rammebetingelser.
Og gjør eventuelle sammenligninger med samme gruppe eller på tvers av KOSTRA - gruppene
mer fruktbart. Lebesby kommune tilhører KOSTRA - gruppe 5c – små kommuner med høye
bundne kostnader og høye frie disponible in ntekter. Blant de utvalgte kommunene er
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nabokommunen Gamvik med, Nesna som ligger i Nordland og Bremanger som er i Sogn og
Fjordane. Både Nesna og B remanger er kystkommuner, men med en noe annen
næringssammensetting enn Lebesby og Gamvik. I tillegg vil ta ll for Finnmark fylke og hele
landet ofte være inkludert.

2.0 B efolkningssammensetning

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte
antall innbyggere, alders - og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster o sv. Denne
type informasjon er viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i
seg selv som del av utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen/fylket. Ikke minst vil
utviklingen i befolkningssammensetningen kunne påvirke strategisk e veivalg, som inkluderer
folkehelse.

Hovedinntrykk

Befolkningen i Lebesby kommune er i hovedsak i kommunesenteret Kjøllefjord, med i
overkant 1000 innbyggere fra 23 ulike nasjoner . Øvrig bosetning er finner sted i Laksefjord,
sentrert rundt bygdene Dy fjord, Lebesby, Kunes og Veidnes. Lebesby kommune har et areal
på 3642 km2, og er blant landets 10 største kommuner basert på areal i 2017. Derimot har
kommunen få innbyggere, per 1. januar 2018 var folketallet på 1349. Dette i kombinasjon
med spredt bef olkning i Laksefjord gir en del utfordringer, særlig med tanke på
skolestruktur, eldreomsorg og samferdsel. Befolkningen er aldrende, og uten tilvekst i de
yngre aldersgruppene vil pensjonistene utg jøre den største gruppen, og dermed føre til
store, økte utgifter for kommunen. Videre er det en utfordring med kvinneunderskuddet i
kommunen med tanke på barnekull, samt at det kan generere en høyere andel aleneboende
menn. Aleneboende har flere helseutfo rdringer enn personer som bor i husholdninger med
mer enn én person . Det er også kjente helseutfordringer for den samiske befolkningen . Her
påpekes det hvor viktig det er at hjelpeapparat og politi har god nok kjennskap og
kulturforståelse for å kunne bis tå denne gruppen.

2 .1 Folketall som helhet, med kjønns og aldersgruppering

Figur 2. 1 gir en oversikt over kjønn - og aldersfordelingen av innbygger ne. Det er en overvekt
av menn i kommunen (se figur 2 .2 ), samtidig kan man se at de største aldersgruppene
befinner seg i yrkesaktiv alder. Den eldste gruppen av yrkesaktive 45 - 66 år er den største
gruppen og utgjør 32,84 % av befolkningen. Aldersgruppen 20 - 44 utgjør 29,39% av
befolkningen. Befolkningspyramiden viser også at Lebesby per nå har en relativt god
f ordeling av aldersgruppene. Imidlertid ser vi at aldersgruppen 45 - 54 år er stor, og vil kunne
utgjøre en belastning på helsesektoren når disse pensjoneres , hvis det ikke er tilvekst i yngre
aldersgrupper.
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Kommunen har de siste fem årene hatt en svak nedgang i antall k vinner per 100 menn, se
figur 2.2. Kvinneunderskuddet ligger under fylkesnivået og de andre kommunene, med
unntak av Gamvik de siste fire årene . I 2017 var det 82,2 kvinner per 100 menn i Lebesby
kommune . Det er en negativ trend siden 2013 i Lebesby kommune , og det synkende antall
kvinner i kommunen kan bli en utfordring, både med tanke på fremtidige barnekull og
folkehelsen. Se blant annet avsnitt 2.3 om enperson s hushold1.

1 Det må selvsagt nevnes at ikke alle personer i kommunen vil måtte ønske å inngå i et partnerskap med det
motsatte kjønn, men det er likevel å forvente at majoriteten av befolkningen ønsker dette. Derfor kan et
kvinneunderskudd være problematisk.
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Figur 2.1 Befolkningspyramide Lebesby per 1 januar 2018
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2 .1.1 Endring i folketall, siste 10 år

I løpet av de siste 30 årene har folketallet i Lebesby kommune sunket gradvis siden toppåret
1990 fra 1761 innbyggere fram til bunnåret 2008 med 1304 innbyggere. Siden har
innbyggertallet stabilisert seg, og per 1. januar 2018 var det 1349 innbyggere registrert i
kom munen. I følge Statistisk Sentralbyrås hovedalternativ i befolkningsframskrivingen fra
juni 2018 vil innbyggertallet øke i kommunen til 1362 i 2030 og til 1414 i 2040. Dette
forutsetter en stabil tilvekst av utenlandske innvandrere.
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Kilde: kommunehelsa statistikkbank, folkehelseinstituttet

Figur 2.2 Kvinner per 100 menn
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Figur 2.3 Folkemengde Lebesby kommune per 1. januar
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2 .2 Fødselsrater siste 5 år

Lebesby kommune har hatt en nedadgående trend på fødselsraten i perioden 2013 - 2016,
med en svak økning i 2017. Vi ligger under lands - og fylkesnivå, i tillegg har vi de siste tre
årene hatt lavere antall fødte per 1000 enn de tre andre kommunen e . Fødselsraten
presentert her har ikke stabilisert seg, og det er vanskelig å si noe om økningen i 2017 er en
positiv trend eller bare en tilfeldighet. Det er verdt å merke seg at også de andre
kommunene også sliter med stabile fødselstall. Noe som er å forvente i kommuner med lavt
inn byggertall.

2 . 4 Antall enpersonhushold

Flere og flere bor alene på landsnivå. Dette er en trend som strekker seg over flere tiår på
nasjonalt nivå. Lebesby kommune har hatt et stabilt antall aleneboere de siste 10 årene,
men vi ligger godt ov er andelen i fylket og landet.

Per 1. januar 2018 var det totalt 22% av kommunens befolkningen som bodde alene, og 33,7
% av befolkning over 45 år som bodde al ene. For Finnmark fylke er andelen over 45 år
26,9%. Fordi det er e n skjevhet i kjønnsfordelingen i kommunen er det rimelig å anta at
dette er en av grunnene til den høye andelen aleneboende. Det er også rimelig å anta at det
er flere menn enn kvinner som bor alene. En oversikt over kjønn er ikke tilgjengelig for
enperson shusholdning .
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Kilde: folkemengde og befolkningsendringer, Statistisk sentralbyrå

Figur 2.4 Fødte per 1000
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Utfordringene med mange enperson s husholdninger er flere. Aleneboende2 har dårligere
helse og kortere levetid enn personer som bor sammen med andre. SSB peker på ulike
utfordringer knyttet til helse for denne gruppen i deres publikasjon om Aleneboernes
levekår (Ramm, Jensen & Borgan, 2006) :

Kvinner og personer midtveis i livet som bor alene har i større grad helseproblemer
enn andre
Andelen med psykiske plager og bruk av medikamenter er høyere blant aleneboende
enn andre i alle aldersgrupper
Enslige er oftere uførepensjonert, og har høyere uføregrad enn blant ikke - enslige
Andelen uførepensjonerte kvinner er lavere blant enslige enn blant ikke - enslige
Andelen uførepensjonerte menn er høyere, blant enslige enn blant ikke - enslige. De
er også yngre enn uførepensjonister som ikke bor alene
Gruppen av unge som bor alene over lang tid øker relativt sett mest

Å bo alene kan isolert sett være en faktor for ensomhet og sosial isolasjon, fordi man kan få
mindre kontakt med andre og miste et sosialt fellesskap. Sosial isolasjon er blant annet en
risikofaktor for dårlig psykisk helse og tidlig død blant eldre. Blant annet så rapporterer
uførepensjonister om en sterkere følelse av ensomhet etter de er blitt uføre (Blekesaune og
Øverbye 2001). Tidligere har hele en av tre i denne gruppen ment at helsetilstanden deres
hindrer dem i å ha sos ial omgang med andre (Lunde, 2001). Det er derfor viktig å unngå
sosial isolasjon samt ensomhet for å sikre god livskvalitet og triv sel blant kommunens
befolkning (Steptoe, Shankar, Demakakos og Wardle, 2013). Dette understreker betydningen
av å ha gode he lse - og omsorgstjenester i kommunen. Forebygging av ensomhet og sosial
isolasjon bør også tas med i vurderinger om støtte til kommunens frivillige organisasjoner.
Det er det sosiale aspektet som i all hovedsak er motivasjon for å delta i organisasjoner
(La ngeland mfl. 1999) .

2 Med al eneboende menes det personer som lever i en husholdning med kun én person.
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Figur 2.6 Antall aleneboende Lebesby kommune
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2 . 5 Etnisk sammensetning

Lebesby kommune har innbyggere fra 23 ulike nasjoner, og til sammen er det 227
innvandrere og norskfødte barn med innvandrerforeldre per 1. januar 2018 . Det utgjør
16,8% av befolkningen i 2018. Her er det ikke skilt mellom de bosatte flyktningene og
arbeidsinnvandrere. De største gruppene kommer fra Øst - Eur opa og Sørøst - Asia, se tabell 1.
Kommunen har hatt en jevn økning i antall innvandrere de siste 5 årene, og begynner å
nærme seg det nasjonale nivået som ligger på 17,3 %. Dette må også sees i sammenheng
med at kommunen for før ste gang startet bosetting av flyktninger. Per nå er det rundt 40
personer som er blitt bosatt i kommunen. Tradisjonelt har innvandring til Lebesby kommune
bestått av arbe idsinnvandring og familiegjenforening.

Tabell 2. 1. Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre. Lebesby per 01. januar
2018
Folkemengde i alt 1349
Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre i alt 227
Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre i % av
folkemengden 16,8
Litauen 51
Finland 33
Thailand 25
Syria 24
Polen 14
Russland 14
Filippinene 11
Latvia 9
Sveits 4
Bulgaria 3
Eritrea 3
Færøyene 3
Hviterussland 3
Indonesia 3
Irak 3
Island 3
Libanon 3
Makedonia 3
Serbia 3
Slovakia 3
Sverige 3
Tyskland 3
Ukraina 3
Kilde: Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre, Statistisk sentralbyrå
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2 .5 .1 Samisk befolkning

Lebesby k ommuner har, som de fleste kommunene ved Nord - Norges kystlinje, spesielle
utfordringer knyttet til helse for denne gruppen. Det føres ikke statistikk over etnisk
tilhørighet i Norge, og det er dermed lite tallgrunnlag å basere seg på. I Lebesby kommune
var det 172 personer i 2017 so m stod oppført i samemanntallet, dette utgjør 12,75 % av den
totale befolkningen. Dog er det å forvente at det er en større andel av kommunens
befolkning enn de som står i manntallet som definerer seg som same, eller som har samisk
bakgrunn. Majoriteten av den samiske befolkningen i Norge står ikke oppført i
same manntallet.

Nordkyn halvøya er Norges nordligste reinbeiteområde i Norge men samtidig opplever det
sjøsamiske en ny blomst og lokale sjøsamiske aktører presenterer en levende kultur.
Samtidig burde man være seg bevisst alle utfordringene med å ivareta det samiske i kyst - og
fjordområdene i Finnmark – områder som Regjeringen omtaler som «(...) mer eller mindre
språkli g fornorsket (...)», og der «(...) det samiske språket fortsatt er i tilbakegang (...)»
( https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou - 2008 - 5/id499796/sec7 )

Selv om Lebesby kommune ikke tilhører forvaltningsområdet for samisk språk skal
respekteres Sameloven § 1 - 5 som slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk. De skal
være likestilte etter bestemmelsene i samelovens kapittel 3 om samisk språk. Derfor jobber
kulturkont oret siden 2016 med prosessen å få samisk skilting på plass i samarbeid med
Statens vegvesen .

Samspill og dialog mellom det samiske og ikke samiske er en nøkkel for et fremtidsrettet
samliv. Det å kunne trekke linjer tilbake i tid, bidrar til å fortelle os s noe om hvem vi er og
hvor vi kommer fra, og styrker følelsen av fellesskap og tilhørighet i lys av samiske
samtidskulturelle uttrykksformer. Engasjement i lokalsamfunnet bygger demokratiske
verdier og gir mulighet til innflytelse og medvirkning lokalt

I dag inngår kommunen, med unntak av Kjøllefjord, i Sametingets virkeområde for
tilskuddsordninger til næringsutvikling (STN). Ordningen har som formål å bevare og
videreutvikle samisk kultur og næringsliv. Det har vært en oppblomstring av samisk interesse
lokalt de siste årene, og kommunen har arrangert den samiske vandrefestivalen Skábma
siden 2016 der delaktighet i workshop og samfunnsdiskusjon står sentralt .

2011 åpnete Dáigevuotna Sjøsamis k Barnehage i Dyfjord som stengte dørene i 2013 grunnet
lavt ant all barn. Når det gjelder opplæring i samisk på skolen så har Lebesby ko mmune siden
begynnelsen av 2000 - tallet gitt opplæring i samisk som 1. språk og 2.språk nivå 2 og 3 for
elever ved Lebesby oppvekstsenter. Høsten 2016 ble det etablert tilbud om opplæri ng i
samisk 2.språk nivå 3 også for elever ved Kjøllefjord skole i form av fjernundervisning. For
kommunen har videreutdanning i samisk vært et prioritert satsningsområde, noe som har
resultert i at vi blant annet ved Lebesby oppvekstsenter har en lærer so m har
videreutdanning i samisk.

Det er kjente utfordringer når det gjel der samisk helse, og som kommunen bør vurdere å ta
hensyn til dette i utformingen av helsetjenestene. I 2015 kom det en ny studie ( Eriksen, A.,

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2008-5/id499796/sec7
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Hansen, K. L., Javo, C., Schei, B. ) som tok for seg omfanget av fysisk og psykisk vold samt
seksuell vold i det samiske samfunnet. I studien hvor også respondenter fra Lebesby
kommune deltok, kommer det fram at samiske personer uavhengig av kjønn er mer utsatt
for enhver form for vold enn et nisk norske. Nær 5 0 prosent av de samiske kvinnene
rapporterte om emosjonell, fysisk eller seksuell vold i barndommen, for etniske norske
kvinner var tallene ca 25 prosent. Blant samiske menn var det 23 prosent som svarte det
samme, og ikke - samiske menn 18 prosent. Studien viser at samiske kvinner er mer utsatt for
vold og seksuelle overgrep både som barn og som voksne enn ikke - samiske kvinner i Norge.
Det samme gjelder sammenlignet med menn, uavhengig av etnisitet. For mer utfyllende
informasjon om studie n se artikkel hos forskning.no . Forskning viser også at vold er mer
utbredt i små samfunn enn i byer, dette gje ld er både for samer og ikke - samer (Eriksen, A.,
Hansen, K. L., Javo, C. Schei, B., 2015) . Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
(NIM) trekker frem hvor problematisk det er at hverken hjelpeapparatet eller politi har god
nok kompetanse på sa misk språk og kultur, noe som gjør det vanskeligere for dem å
beskytte den samiske be folkningen mot vold og overgrep

Forskning viser også at voksne samiske og kvenske menn opplever høyere stressnivå i form
av depresjon og angst på grunn av diskriminering enn norske menn (H ansen, 2011). Samer
opplever mer diskriminering enn ikke - samer i Norge, og en studie viser at samisk ungdom
som opplever diskriminering opplever mer angst, depresjon og atferdsproblemer.
Samisk talende ungdommer som vokser opp i et hovedsakelig samisk samfunn har bedre
psykisk helse enn samisk ungdom (b åde samisktalende og ikke - samisktalende) og
majoritetsungdom som vokser opp utenfor de samiske kjerneområdene (Bals, Turi, Skre &
Kvernmo, 2010).

Samisk nasjonalt kompetanse senter (SANKS) tilbyr utredning og behandling på spesialistnivå
(DPS) innenfor p sykisk helse - og rusvern for alle. I tillegg har SANKS nasjonale
kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen. Her er det muligheter for
helsetjenesten i kommunen å informere eller henvise samiske pasienter til SANKS.

2 .6 Inn og utflytting

D e siste 5 årene har kommunen hatt positiv vekst i befolkningen , b ortsett fra i 2015, se
tabell 2. 2 . Særlig i 2016 og 2017 har nettoinnflytting økt mye. Dette må sees i sammenheng
med at kommunen tok imot de første flyktningene høsten 2016 . Befolkningstilve ksten uten
mottak av flyktninger kan antas å være på samme nivå som de foregående årene.

Ta bell 2.2 Inn og utflytting Lebesby kommune
20 1 3 2014 2015 2016 2017

Innflytting 72 72 71 109 99
Utflytting - 69 - 70 - 95 - 87 - 75
Total 3 2 - 24 22 24
Kilde : Folkemengde og befolkningsendringer, Statistisk sentralbyrå

https://forskning.no/etnisitet-vold-samfunnskunnskap/samiske-kvinner-er-mer-utsatt-for-overgrep-og-vold-enn-norske-kvinner/304554
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3 .0 Oppvekst - og levekårsforhold

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst - og
levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo - og arbeidsforhold , og
utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og
inntektsforskjeller. Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og
uføretrygd . Utdanningsforhold omfatter f.eks. andel med høyere utdanning og frafall fra
vi deregående skole. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser
og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv.

Hovedinntrykk

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 grens e 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 o vergrep.
«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
SLT - (Samordning av lokale rus - og kriminalforebyggende tiltak). SLT arbeidet skal
bidra til å forebygge rekruttering og utvikling av rus - og kriminalitet blant barn og
unge i Lebesby kommune
FBU (forebyggende barne - og ungdomsteam)
Lebesby kommune er program kommune innenfor «Tiltaksutvikling innen program for
folkehelsearbeid i kommunene" med fokus på utviklingsarbeid innen psykisk helse og
russ forebygging med barn og unge som målgruppe.

3.1 Utdanningsniv å

Utdanningsnivå er en av de viktigste faktorene for god helse. De som har lang utdanning og
god økonomi, lever generelt lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere
utdanning og dårligere økonomi . I en studie fra 2006 fant Folkehelseinstitut tet at de med lav
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utdanning (grunnskole) scoret høyere på livsstilsrelaterte risikofaktorer: røykin g, BMI,
blodtrykk og kolesterol (Folkehelseinstituttet, 2015) . Spesielt røyking fremholdes av
Folkehelseinstituttet som en viktig årsak til helseforskjellene . Også andre levevaner, som
fysisk aktivitet og kosthold, henger sammen med utdanningsnivå. Videre viser forskning at
folk med høyere utdanning generelt har bedre psykisk helse enn lavt utdannede. Den
statistiske sammenhengen mellom utdanningsnivå, materie lle levekår og helse er ikke like
entydig på kommunenivå, der betydningen av lokalt arbeidsmarked og an dre lokale forhold
spiller inn. (Folkehelseinstituttet, 2018g).

Av figur 3.1 ser vi at den største utdanningsgruppen i Lebesby kommune faktisk er de som
har grunnskole som høyest fullført utdanningsnivå, 41 prosent. På nasjonalt - og fylkesnivå
utgjør denne gruppen henholdsvis 26,2 og 34,1 prosent. Med så stor andel av befolkningen
som bare har fullført grunnskole kan man forvente at dette vil være negativt utslagsgivende
for en del av helsestatistikken. Likevel er det viktig å påpeke at kommunen har noen
arbeidsplasser og karrieremuligheter for denne gruppen slik at individer kan øke sin sosiale
mobilitet og dermed få tilgang til flere positive helseressurs er.

Basiskompetanse er en viktig forutsetning for livsmestring. Grunnleggende ferdigheter som
lesing, skriving, tallforståelse og bruk av digitale verktøy er avgjørende for å kunne fungere i
samfunnet. Undersøkelser viser at grunnleggende ferdigheter henger sa mmen med
utdanningsnivå. Det er langt flere på grunnskolenivå som har svake grunnleggende
ferdigheter enn blant høyt utdannede. Svake basisferdigheter er også mer utbredt blant
innvandrere enn resten av befolkningen. Å bidra til å løfte ferdighetsnivået i befolkningen er
en viktig oppgave som har betydning både for personlig utvikling, for arbeidslivet og for
samfunnet. For Lebesby kommune som virksomhet er grunnleggende ferdigheter blant
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Figur 3.1 Høyest fullført utdanningsnivå for personer over 16
år i 2017 (prosent)
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Kilde: befolkningens utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå
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ansatte helt nødvendig for å kunne levere gode tjenester. Slike ferdi gheter vil bli enda
viktigere i takt med økte krav og digitalisering i arbeidslivet og samfunnet forøvrig.

3.2 Andel med lavinntekt.
Norge har små forskjeller i inntekt og levekår sammenlignet med andre land. Likevel viser
den generelle langsiktige trenden fra midten av 1980 - tallet fram til 2017 at
inntektsforskjellene øker i Norge (Langeland, Furuberg & Lima, 2017).

Andelen med vedvar ende lavinntekt i landet har i perioden 2011 - 2013 økt fra 7,7 til 8,6
prosent. Økningen av andelen med lavinntekt i Norge må sees i sammenheng med en økning
i innvandring. Innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn er en gruppe med
spesielt høy ri siko for lavinntekt, og andelen av denne gruppen som hadde vedvarende
lavinntekt i 2013 var på hele 27 prosent. Blant unge og unge voksne er også andelen med
lavinntekt økende, derimot har lavinntekt andelen blant eldre blitt redusert på landsbasis.
Dårlig eller manglende tilknytning til arbeidslivet er en viktig årsak til lavinntekt, særlig blant
unge voksne. Å leve med vedvarende lavinntekt er forbundet med risiko for fattigdom og
sosial ekskludering. Lav inntekt er også forbundet med dårligere helse og lavere forventet
levealder sammenli gnet med høyere inntektsgrupper. Slike sosiale helseforskjeller er
urettferdige og for enkeltmennesker vil det utgjøre både økonomiske og sosiale tap. For
samfunnet betyr det at befolkningens fulle potensial ikke blir utnyttet på en god måte
(Helsedirektoratet, 2005; Huisman, 2005). Trendene som vi finner på landsbasis er også
verdt å merke seg i små kommuner som Lebesby, også her har innvandringen økt og
kommunen har tatt imot flyktninger de siste to årene.

Lavinntek tsgrense regnes på forskjellige måter, men den vanligste praksisen i Europa er å
benytte inn tekt under 60 prosent av medianinntekten i landet som lavinntektsgrense. Se
tabell 3.1 for oversikt over hva dette ut gjorde for ulike husholdninger i 2016 .

TABEL L 3.1 LAVINNTEKSGREN SE I KRONER (ÅRSINNT EKT) ETTER SKATT (EU - SKALA).
ULIKE HUSHOLDNINGSTY PER 2016

60 prosent av
medianinntekt (kroner)

Enslig 215 300

Enslig forsørger
med 1 barn 279 900
med 2 barn 344 500
med 3 barn 409 100

Par uten barn 323 000

Par
med 1 barn 387 600
med 2 barn 452 200
med 3 barn 516 800
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med 4 barn 581 400
Kilde: Inntekts - og formuesstatistikk , Statistisk Sentralbyrå (Omholt, 2016)

De generelle trendene man finner på landsnivå, finner vi igjen i Lebesby kommune , se figur
3.2 . Vi har hatt en økning av andelen med lavinntekt over en tiårsperiode, med høyest andel
i 2016 på 15,9 prosent. Samme år er andelen på fylkesnivå 10 prosent, og hele landet har en
andel med lavinntekt på 1 1 prosent. I løpet av periode n har andelen i Lebesby og Gamvik
kommune økt med henholdsvis 34,8 og 66,8 prosent. Tallene til Bremanger kommune ligger
på landsnivået og er relativt stabile. Det er kun Nesna som har hatt en nedgang i andel med
lavinntekt. Økningen i tiårsperioden på fyl kesnivå har vært 17,7 prosent, og for hele landet
ligger økningen på 10 prosent. I løpet av de siste tre årene ser vi at Lebesby kommune har
hatt en sterk økning i lavinntekt med hele 4 5 prosent.

3. 3 Inntektsfordeling (målt gjennom Gini - koeffisient)

G INI - koeffisienten er et mye benyttet mål på graden av inntektsulikhet i en befolkning.
Dersom alle har samme inntekt, vil G INI - koeffisienten være lik 0 (minst ulikhet), mens den vil
være 1 (mest ulikhet) dersom én person eller husholdni ng har all inntekt i samfunnet.
Studenthusholdning er ikke inkludert i denne koeffisienten . Lebesby kommune har i
tidsperioden 2009 - 2016 en økende ulikhet i inntektsfordeling , se figur 3.3 . I 2009 hadde
kommunen en av de laveste GINI - verdiene av kommuneutvalget og lå under la ndsnivået.
Fram til 2016 har Lebesby sin GI NI - koeffisient økt opp til landsnivå. Den samme tendens sees
i hele kommunegruppa samt Finnmark Fylke . Det er verdt å legge merke til at økningene er
små og Lebesbys økning bare ligger på 0,043 for perioden.
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Kilde: inntekt og forbruk, Statistisk sentralbyrå

Figur 3.2 Andel av befolkningen med lavinntekt (prosent)
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3.4 Tilgjengelighet til boliger (for ulike grupper)

I kommuneplanen for 2018 - 2034 , samfunnsdel, som ligger ute på høring juni - august 2018
påpekes det at det periodevis er vanskelig å skaffe seg bolig i kommunen. Det er ulike typer
boliger som etterspørres – gjennomgangsboliger, store og små leiligheter og hus. Årsaken er
sammensatt – det er blant annet flere én - personshusholdninger enn tidligere. Noen hus er i
så dårlig forfatning at det anses som for kostbart å sette dem i stand, andre st år tomme
store deler av året fordi de benyttes som fritidsboliger. Private nybygg er det svært lite av,
noe som kan forklares med at byggekostnadene er høyere enn verdien av en ferdig bolig.
Kommunen tilbyr startlån, men det har ikke kunnet løse alle utfordringene på
boligmarkedet. Det ser også ut til å være større etterspørsel etter leieobjekter enn det er
tilbud. Kommunen har regelmessig behov for boliger til ansatte. Bosetting av flyktninger er
også tidvis krevende. Sesongvari asjoner i fiskerinæringen betyr også at boligetterspørselen
varierer. I 2017 - 2018 har kommunen investert i nye kommunale boliger i Kjøllefjord og på
Lebesby . I kommuneplan en vektlegges det at det er særlig viktig i indre del av kommunen å
legge til rette f or gode boliger for å få folk til å bosette seg, samt å motvirke pendling ut av
kommunen. Se avsnitt 3.9 for en oversikt over inn - og utpendling, samt en kort gjennomgang
av hvilke helseutfordringer denne arbeidsgruppen er utsatt for.

I kommunens småbygde r etterspør befolkningen tilrettelagte boliger, slik at folk har
mulighet til å bo i Laksefjord livet ut. Kommunen har vedtatt å utrede innen første halvår
2019 om muligheten til å bygge to vinterhybler i tilknytning til omsorgsboligene på Lebesby
for br u k ere som bor i distriktet sone Laksefjord. Om de økonomiske rammene foreligger, vil
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hyblene ferd igstilles innen utgangen av 202 3 . Et eventuelt vedtak om utbygging av slike
boliger bør sees i sammenheng med denne befolkningens livskvalitet, trivsel og psykos osiale
helse. Mange har sitt sosiale nettverk og familie i Laksefjord, og en flytting til Kjøllefjord kan
medføre sosial isolasjon og ensomhet.

3.5 Andel med boligsosiale ordninger

Arbeid med b oligsosial handlingsplan er ikke lovpålagt. Husbanken ga tidligere støtte og
veiledning til utarbeiding av boligsosiale handlingsplaner. Støtteordningen er nå avviklet .
Lebesby kommunens siste boligsosiale handlingsplan gjelder 2009 - 2012 .

Likevel har Lebesby kommune kommunal utleieboliger. Ordningen med kommunal e boliger
er behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å
skaffe seg et egnet bosted. Ved tildeling legges det vekt på husstandens samlede situasjon,
herunder husstandens størrelse og antall barn under 18 år, den øko nomiske situasjonen,
nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning. Tildeling av
boliger avhenger av hvor mange boliger som er ledig på tidspunktet søknaden behandles.

Prioritering av søknadene skjer ut fra en skjønnsmessig vurd ering og på grunnlag av
opplysningene i søknadene og eventuelle vedlegg og / eller uttalelser fra det øvrige
hjelpeapparatet. Dersom det viser seg at du har behov for oppfølging i boligen, vil de som
har anbefalt søknaden bli bedt om å medvirke til at oppf ølgingen kan skje på best mulig
måte både for deg og kommunen. Det vil bli foretatt restansekontroll av økonomiavdelingen
knyttet mot søkers tidligere husleie før tildeling.

3.6 Antall i arbeid og antall uføre i forhold til folketallet

Å ha arbeid å gå t il er viktig for den enkeltes fysiske og psykiske helse. Arbeid vil gi
økonomisk trygghet, samt sosiale relasjoner, identitet og personlig vekst – noe som alle er
helsefremmende ressurser. Arbeid for også personer med redusert arbeidsevne er også
viktig og positivt for folkehelsen. De som står utenfor arbeidslivet og skole har oftere
dårligere psykisk helse og mer usunne le vevaner enn de som er i arbeid
(Folkehelseinstituttet, 2017a).

3 Se kommunens pleie - og omsorgsplan 2017 - 2021
http:/ /www.lebesby.kommune.no/ato/esaoff/document/redigert - pleie - og - omsorgsplan - 2017 -
2021.67476.85883a06cf.pdf

http://www.lebesby.kommune.no/ato/esaoff/document/redigert-pleie-og-omsorgsplan-2017-2021.67476.85883a06cf.pdf
http://www.lebesby.kommune.no/ato/esaoff/document/redigert-pleie-og-omsorgsplan-2017-2021.67476.85883a06cf.pdf
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Av figur 3.3 ser vi at Lebesby kommune har gjennom de 10 siste årene hatt noe lavere andel
sysselsatte av på fylke - og landsnivå. Sammenlignet med nabokommunen Gamvik ligger vi på
omtrent samme nivå gjennom hele perioden. Det som er interessant å merke seg er at
Lebesby kommune har i s amme periode hele tiden hatt en høyere andel av kvinnene som er
i arbeid enn andelen menn. Dette skiller seg ut fra trendene vi ser i for eksempel
nabokommunen Gamvik og Finnmark Fylke , samt nasjonalt . Den n asjonale trenden er at
andelen kvinner som er i jobb er lavere enn andelen menn, den sam me trenden vil vi finne
igjen internasjonalt. Noe av forklaringen kan ligge i at kommunen har et underskudd av
kvinner, noe som fører til at det er høy andel enslige menn. Denne gruppen er mer utsatt for
helseplager enn menn som lever sammen med noen. Andr e faktorer som sosiale, og
kulturelle faktorer kan også være med på å forklare dette. Se tabell 3. 2 for oversikt over
sysselsatte fordelt på kjønn.

Tabell 3. 2 Sysselsatte i prosent av befolkningen 15 - 74 år
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lebesby Kvinner 65,3 66,1 61,1 64,3 65,4 62,3 61,8 59,7 59,1 62,1
Menn 65,6 63,5 57,7 61,8 62,8 61 61,6 60,2 56,3 58,8

Gamvik Kvinner 58,3 56,6 57,9 60,2 59,2 57,1 56,6 55,8 55,8 56,9
Menn 68 ,0 63,4 62,7 64,5 66,5 65,8 64,9 60,8 60 ,0 61,6

Finnmark Kvinner 69,2 67,7 67,7 67,7 66,6 66,3 65,8 64,4 64,6 64,4
Menn 71,1 69,8 69,1 69,4 69,2 68,7 68,4 64,2 64,5 65,5

Hele landet Kvinner 68,5 67,0 66,5 66,4 65,7 65,6 65,5 63,9 63,6 63,8

Menn 74,6 72,4 71,6 71,7 71,6 71,5 71,3 68,2 67,6 68,1
Kilde: kommunehelsa statistikkbank, folkehelseinstituttet

Når det gjelder grupper som mottar uføreytelser er de en utsatt gruppe helsemessig og
økonomisk. Antallet som mottar uføreytelser vil gi en indikasjon på deres helsetilstand, samt
næringsliv, utda nningsnivå og jobbtilbud i den enkelte kommune. Norge har de siste ti årene
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hatt høyere andel av personer som får sykemelding og uføretrygd enn andre OECD - land. I
følge folkehelseinstituttet er årsakene til dette kompliserte og sammensatte. Usikker
arbeids situasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke andelen som søker om
uføreytelser. Flertallet av sykemeldinger og langvarige trygdestønader gis for muskel - og
skjelettlidelser og psykiske lidelser som angst og depresj on (Folkehelseinstituttet, 2 017a).

I Lebesby kommune ligger vi over fylkes - og landsnivå for mottakere av varig uføretrygd . Vi
ser av figur 3.4 at alle tre kommunene ligger over landsnivå (tall fra Gamvik er anonymisert
av hensyn til personvern). Det er ikke tilgjengelig statistikk over hvordan dette fordeler seg
på kjønn av hensyn til personvern.
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3. 7 Sykefravær, trend de siste år ene

Kilde: https://www.facebook.com/NavArbeidslivssenterFinnmark/photos/a.460014110758655/1861953250564727/?type=3&theater

Lebesby kommune viser gode tall i sykefravær blant arbeidstakere, vi ligger under både
fylke - og landsgjennomsnittet i en femårsperiode. I både 2016 og 2017 hadde v i har også
lavere gjennomsnittlig fravær enn kommuneutvalget. Fra 2015 har gjennomsnittet I Lebesby
vært synkende. Det har vært fokus på sykefravær av ledere og tillitsvalgte i kommunen, det
har også blitt en bedre dialog med kommunele ger og NAV. Så har det vært gjort tilpassinger
på arbeidsplassen der det har vært behov for det. I fiskeindustrien er det kontinuerlig fokus
på sykefravær, og dette fokuset har økt de siste årene. Både i industrien og det øvrige
private næringsliv er bedri ftene små og de ansatte er avhengige av hverandre. Bedriftsledere
har derfor stort fokus på sykefravær og ansatte strekker seg langt for å være på jobb og
bidra i kollegiet.

Tabell 3.3 Sykefravær prosent, legemeldt
2013 2014 2015 2016 2017

Lebesby 4,8 5,4 5,7 4,1 3,4
Gamvik 7 ,0 8,4 7 ,0 6,1 6,2
Nesna 6,1 5,5 5,2 5,5 6,4
Bremanger 5,0 5,3 5,7 5,3 5,8
Finnmark 6,7 6,8 6,5 6,1 6,4
Hele landet 5,5 5,4 5,4 5,3 5,4
Kilde: Arbeid - og lønnsstatistikk, Statistisk Sentralbyrå
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3.8 Antall arbeidsledige

Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt.
Personer som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer
usunne levevaner enn personer som er i arbeid. Å stå i arbeid er viktig for individ ets helse,
dens sosiale nettverk og deltakelse i samfunnet. Arbeidsledigheten på landsnivå er noe
høyere blant menn enn kvinne r, og høyest blant unge voksne (Folkehelseinstituttet, 2017a).

Ut i fra figur 3.5 ser vi at Lebesby kommune har hatt en nedgang siden 2008 i andelen
arbeidsledige og andelen arbeidsledige lå i 2016 på 2,5 prosent. Landsnivået lå da på 2,3
prosent.

3.8 .1 Arbeidsledige, andel under 30 å r

For de unge under 30 år har Lebesby kommune også en nedgang i arbeidsledigheten, og
ligger på nivå med fylkesnivået. Fra 2007 til 2016 har nedgangen i andel arbeidsledige vært
på 29,8 prosent. Se tabell 3.4 for oversikt over utviklingen de siste 10 årene. I tallene inngår
også ungdom mellom 15 og 1 8 år. Dette viser at kommunen lykkes i å få unge ut i arbeid, og
de unge har god tilknytning til arbeidsmarkedet.

Det har vært en positiv utvikling i antall sommerjobber til ungdom tilbudt av privat
næringsliv, og Kommunen har også sysselsatt noen ungdomme r i for å klippe grøntarealer,
og i re n holdstillinger hos noen avdeli nger. Man har sett at ungdoms arrangement under
festivaluken sist i juni har færre besøkende da ungdom er opptatt med sommerjobb og ikke
har mulighet for å engasjere seg. Ordningen med ko mmunale tilskudd til ungdom i
sommerjobb ble kuttet fra budsjettet i 2018. Dette på grunn av økonomi, men også fordi
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man ser at ungdom er ettertraktet som arbeidskraft på sommeren både i kommunale etater
og i det private næringsliv. De som er fylt 18 år ha r selvsagt større mulighet for sommerjobb,
men også ungdom under 18 har hatt tilbud om sommerjobb.

Tabell 3.4 Arbeidsledige 15 - 29 år (prosent)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lebesby 4,7 4,5 7,3 6,6 4,8 6,7 3,8 3,8 4,7 3,3
Gamvik 4,9 4,5 5,3 5,4 5,3 6,1 7,4 3,2 2,4 3,6
Nesna 2,5 3,3 2,4 2,1 2,5 2,8 2,5 1,6 : 3,4
Bremanger 2,1 1,0 2,4 3,3 2,0 2,5 2,6 3,5 3,1 3,6
Finnmark 3,7 3,1 4,1 3,8 3,6 3,4 3,4 3,6 2,9 3,4
Hele landet 2,1 1,6 1,4 3 2,9 2,5 2,5 2,7 2,3 2,8
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, f olkehelseinstituttet
: anonymisert

3.9 Er det over - eller underskudd på arbeidsplasser?

I gjennomsnitt er det utlyst 5 stillinger pr. mnd i Lebesby, samtidig som det er 21 personer
som er registrert arbeidsledig.

En av årsakene til arbeidsledigheten er ofte at de ledige ikke har den kompetansen som
etterspørres i markedet. I tillegg så er rekrutteringen i fiskeindustrien utenlandsk
arbeidskraft.

Nor av ledigheten kan også ligge i at det er begrenset tilgang på mid ler for arbeidsrettede
tiltak.

3.10 Andel pendlere ut eller inn av kommunen/fylket

Nyere forskning viser at langpendlere kan være mer utsatt for større helseplager og generell
dårligere helse enn de som pendle r kort. De rapporterer oftere om muskel - og skjelettplager,
søvnproblemer, tretthet, mage - og tarmplager og angst enn de som pendler kort. De har
også mindre tid sammen med familien og fritidsaktiviteter, noe som kan påvirke stressnivået
deres ( U rhonen, Lie & Aamodt, 2016). Pendlere inn i kommunen e r blant annet registrert i
Gamvik, Porsanger og Bergen kommune . Av de sysselsatte som pendler ut av kommunen er
de hovedsakelig ansatt i Båtsfjord, Porsanger, Alta og Tromsø kommune. For alle

Av figur 3.4 ser vi at forholdet mellom de to pend lergruppene ha r stabilisert seg. Tidligere
har det vært en overvekt av personer som har pendlet ut av kommunen P endlere ut av
kommunen har sunket noe i løpet av perioden, og pendlere inn økt. Samlet har antallet
pendlere ikke økt i særlig stor grad: fra 162 i 2013 til 169 i 2017.
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Målt i antall sysselsatte er utpendlingen størst innen fiske, fangst og akvakultur, mens
innpendlingen er størst innen samlekategorien varehandel, hotell og restaurant, samferdsel,
finanstjenester, forretningsmessige tjenester og eiendom.

3.11 V ariasjon mellom ulike næringer?

Av figur 3.7 ser vi at private næringer som primær - og sekundærnæringer er viktige
arbeidsplasser i kommunen. Det samme gjelder varehandel, hotell og restaurant. For de
offentlige arbeidsplassene er det helse - og sosialtjenester som utgjør den største gruppen.
Til sammen har private næringer 384 sysselsatte, og det offentlige har 228 . Det utgjør
henholdsvis 62,8 prosent og 37,2 prosent av de sysselsatte i kommunen.
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3.1 1 .1 Hva er forholdet mellom offentlig og privat virksomhet?

I 2017 jobbet 39 prosent av sysselsatte med bosted i Lebesby innen offentlig sektor, mens 61
prosent var sysselsatt i privat sektor. Andelen i privat sektor er lavere enn for landet som
helhet, men høyere enn snittet for Finnmark. Andel en sysselsatte i offentlig forvaltning er
størst i Nord - Norge, og med tanke på dette skiller ikke Lebesby kommune seg ut fra
landsdelen.

Tabell 3.5 Andel sysselsatte i privat sektor i 2010 og
2017 (prosent)

2010 2017

Lebesby 56 61

Finnmark 59 58

Norge 70 68

Kilde: Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

3. 11 .2 Er det åpenbare arbeidsmiljøproblemer?

N AV har ingen kartlegging over arbeidsmiljøet i bedriftene.
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Figur 3.7 Hva innbyggerne arbeider med i 2017
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3.11 .3 Eksempler på arbei dsplasser med godt arbeidsmiljø og samfunnsengasjement

Nordkyn Vekst har sin virksomhet både i Lebesby kommune og Gamvik kommune, og er en
vekstbedrift som ligger under Arbeidsgiverforening for Vekst - og attføringsbedrifter (ASVL).
ASVLs bedrifter tilbyr tiltak for at så mange som mulig skal komme ut i arbeid og aktivitet.
Bedriftene har blant annet forebyggende tilbud til bl.a . sykemeldte, langtidsledige,
innvandrergrupper og ungdom. Nordkyn Vekst samarbeider med de lokale N AV - kontorene
om arbeidstrening eller tilrettelagt arbeid for der es brukere. Nordkyn Vekst har en rekke
produksjons - og tjenesteområder, og fokuserer på godt sosialt miljø, trivsel og toleranse.

3.12 Skolestrukturen (antall, geografisk spredning)

Lebesby kommune har tre grunnskoler. Skolene er lokalisert til Veidnesk lubben, Lebesby og
Kjøllefjord. Alle skolene er 1. - 10 skoler, totalt var det 137 elever i skoleåret 2017/2018. Det
er en nedgang på 12 fra forrige skoleår. Lebesby oppvekstsenter og Veidnes skole har en
flerdelt organisering av opplæringen. Det er SFO tilb ud ved Lebesby oppvekstsenter og i
Kjøllefjord. Veidnes skole ble åpnet for skoledrift høsten 2016 etter å ha vært steng i 10 år.
Det er vedtatt ny lokal forskrift til skolekrets, slik at det i dag er 3 skolekretser, som dekker
de områdene hvor det er bo satt barn. Skoletilbud der folk bor bidrar til å øke bolyst samt gi
et bedre grunnlag for utvikling av lokalsamfunnet.

3.12 .1 Elevtall

Hvis vi ser på antall barn som er født, ser vi at det er små og ustabile årskull. Uten stor
tilflytting vil trenden me d nedgang i elevtall fortsette. Uten økt tilflytning vil også Kjøllefjord
skole i større grad bli nødt til å slå sammen flere trinn i flere fag. Det er kun Veidnes skole at
det ved skolestart høsten 2017 var en økning av elevtallet. Dette skyldes tilflytti ng
sommeren 2017. I skoleåret 2018/19 er det enda flere skoleelever på Veidnes grunnet
tilflytting.

Tabell 3.6 Elevtall fordelt etter skole og trinn, skoleåret 2017/2018
1 - 4 trinn 5 - 7 trinn 8 - 10 trinn sum

Kjøllefjord skole 6 10 12 13 11 13 9 13 12 14 113
Lebesby oppvekstsenter 1 2 4 1 1 2 0 3 2 1 17
Veidnes skole 0 3 0 1 1 0 0 1 0 1 7
Sum totalt 7 15 16 15 13 15 9 17 14 16 137
Kilde: GSI, grunnskolestatistikk

3.1 2 .2 Hva er trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner?

Tabell 3.7 viser resultatet for 7. - og 10 trinn. Det vil si at det er ulike elever som har deltatt
med unntak av 7 trinn i skoleåret 2013/2014 som var avgangselever i skoleåret 2016/2017.
For sistnevnte gruppe kan vi si noe om hvordan disse elevene har opplevd sitt skolemiljø
over tid.
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Sammenligner man resultatet for 7. - og 10 trinn de enkelte årene, så er det en
gjennomgående tendens til at elever på 10 trinn har lavere skåre enn elevene på 7 trinn.
Dette gjelder fra læringskultur til støtte hjemmefra. Følger ma n elevgruppa som deltok i
undersøkelsen da de gikk i 7 trinn og senere på 10 trinn, så ser man at det har vært en
negativ utvikling i løpet av årene fra 7 til 10 trinn. Det er viktig å få frem at Trenden har
forbedret seg de siste tre årene.

Vi vet ikke h vorfor det er slik, og det kunne vært interessant og gjennomført et intervju med
disse elevene for å høre hvilke tanker de har om dette. Lebesby kommune har ikke noen
kommunale retningslinjer for hvordan skolene skal følge opp elevundersøkelsen.

Det som o gså er interessant, er at overnevnte elever føler at det har vært en negativ
utvikling på de områdene som er blitt målt, likevel har de gode resultater mht eksamen,
standpunkt og grunnskolepoeng. De har høyere snitt enn tidligere avgangselever, samt
result at for Finnmark og nasjonalt nivå inneværende år.

Tabell 3.7 Resultat av elevundersøkelsen, resultat fordelt etter trinn og skoleår
Skoleår 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017
Område/trinn 7 trinn 10 trinn 7 trinn 10 trinn 7 trinn 10 trinn 7 trinn 10 trinn

Læringskultur 3,9 3,1 3,9 3,5 3,8 3,6 4,0 3,5
Elevdemokrati og
medvirkning

3,9 3,3 3,5 3,2 3,4 3,3 3,9 3,2

Faglig utfordring 4,2 3,8 4,1 4,4 4,4 4,1 3,8 4,2
Felles regler 4,3 3,8 3,8 4,1 3,8 3,5 4,5 3,5
Trivsel 4,4 3,6 3,8 3,5 4,3 3,7 3,9 3,7
Mestring 4,1 4,1 3,9 3,4 4,1 3,8 4,0 3,8
Utdanning og
yrkesveiledning

3,4 3,3 3,7 3,4

Støtte fra lærerne 4,6 3,8 4,3 4,0 4,1 3,6 4,4 3,7
Motivasjon 4,1 3,4 3,4 2,9 3,7 3,1 3,9 3,2
Vurdering for
læring

4,0 3,1 3,8 3,1 4,1 3,1 3,7 3,0

Støtte hjemmefra 4,3 4,0 3,9 3,9 4,2 3,9 4,0 3,6
Mobbet av andre
elever på skolen

1,5 1,2 1,1 1,3 1,8 1,3 1,2 1,7

Skala 1 - 5: Høy verdi betyr positivt resultat. Beste gjennomsnittsverdi er 5. Unntaket er indikatoren «Mobbet av
andre elever på skolen» hvor beste gjennomsnittsverdi er 1. En elev som krysser av for å oppleve mobbing
«Flere ganger i uken» har verdien 5 når skolens gjennomsnitt beregnes. Avhengig av hvor mange elever som er
med i gruppen gjennomsnittet beregnes for, vil denne ekstremverdien påv irke gjennomsnittet i større eller
mindre grad. Små utvalg blir i stor grad påvirket av ekstremverdier, større grupper blir mindre påvirket.
Gjennomsnittskåren for indikatoren Mobbing på skolen viser med andre ord ikke hvilken svarkategori elevene
har valgt.

Skolene i Lebesby kommune har trivselsplaner, som har fokus på hvordan skolene skal
arbeide for å fremme trivsel, godt miljø og gode sosiale relasjoner. Planene skal rulleres i
løpet av 2018. Skolene har også samarbeid med kommunens FBU team, som består av
helsesøster, barnevern, PPT, kommunepsykolog og SLT koordinator.

Gjennom skoleåret har alle våre skoler ulike aktiviteter som skal bidra til å gi elever, lærere
og foreldre gode fellesopplevelser. Det er også etablert felles aktiviteter for sko lene mellom
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Gamvik - og Lebesby kommune innom DKS - programmet som eks. Steinalder prosjektet for
alle elever på 5 trinn. Teater med Gørild Mauseth hvor elever på 4 trinn fra Kjøllefjord skole
og Lebesby oppvekstsenter deltar sammen. Gjennom satsningen på rea lfag, språkløyper og
I KT vil det bli lagt opp til mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av trinn og skoler.

3.12.2.1 Elevundersøkelsen og oppfølgingsordningen :

Lebesby kommune kom inn under oppfølgingsordningen blant annet på grunn av resultatet
på elevundersøkelsen for 10 trinn i åren 2014, 2015 og 2016. Indikatorer Lebesby kommune
ble målt på var mobbing, motivasjon og støtte fra lærerne.

Tabell 3.8 Mobbing på skolen 10. klasse (nedre grense 1.3)

2014 2015 2016
Nasjonalt 1,2 1,2 1,3
Lebesby 1,3 1,3 1,6

Jenter 1,3 1,1 1,6
Gutter - 1,4 1,6

Kilde: GSI, grunnskolestatistikk

Oversikten i tabell 3.8 viser at i Lebesby kommune har resultatet på elevundersøkelsen vært
under den nedre grense når det gjelder måling av «mobbing» i 2014 og 2015, «motivasjon» i
hele perioden, og når det gjelder «støtte fra lærere» de to siste årene.

En annen faktor som er interessant er at jentene er de som oppgir at de er mindre motivert
sammenlignet med guttene (tabell 3.9) . Når det gjelder støtte fra lærerne har de ulike
årskullene små variasjon i resultat (tabell 3.10) .

Resultatene er lavere enn nasjonalt nivå. Sett i f orhold til at verdien 5 tilsvarer toppskår, så
kan man likevel si at resultatet viser at de fleste elevene oppl ever å ha en god skolehverdag.

Tabell 3.9 Motivasjon 10. klasse (nedre grense 3,2)
2014 2015 2016 2017

Nasjonalt 3,5 3,5 3,5 3,5
Lebesby 2,9 3,1 3,2 2,4

Jenter 2,7 2,9 3,3 -
Gutter - 3,3 3,2 -

Kilde: GSI, grunnskolestatistikk

Tabell 3.10 Støtte fra lærere 10. klasse (nedre grense 3,8)

2014 2015 2016 2017
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Nasjonalt 4,0 4,0 4,0 4,0
Lebesby 4,0 3,6 3,7 3,4

Jenter 3,9 3,5 3,7 -
Gutter - 3,7 3,6 -

Kilde: GSI, grunnskolestatistikk

Høsten 2017 fikk man endring av opplæringsloven som omhandler elevenes skolemiljø. §9A i
opplæringsloven skal sikre at elevene har et godt og trygt læringsmiljø. Loven omhandler
både det fysiske og psykososiale skolemiljøet. Den største endringen er skjerpet
aktivitetsplikt som gjelder alle ansatte, skoleleder og skoleeier hvor brudd på denne kan
medføre politianmeldelse og straff. Klagebehandling skal utføres av Fylkesmannen.

Le besby kommunestyre vedtok 17.oktober 2018 forskrift til ordensreglement for
grunnskolen, og forskrift til oppfølging av §9A i opplæringsloven. De nye forskriftene gir
føringer for hvordan skolene i Lebesby kommune skal arbeide med elevenes læringsmiljø.

3.12 .3 Hvor mange elever fullfører videregående skole ?

Lebesby kommune har tilbud om Losa i regi av Fylkeskommunen, elever som ikke kommer
inn på dette må reise bort for å gå på skole. I følge tabellen nedenfor har alle
avgangselevene i Lebesby kommune i de siste årene begynt på videregående skole rett etter
grunnskolen. Tallet er høyere enn for nasjonalt nivå og i sammenlignbar kommunegruppe.

Tabell 3.11 Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet
grunnskole

2012 - 2012 2013 - 2013 2014 - 2014 2015 - 2015 2016 - 2016
Lebesby kommune skoleeier 87,5 93,3 100,0 100,0 100,0
Kommunegruppe 06 95,7 98,0 97,5 98,0 98,0
Nasjonalt 97,8 97,9 98,0 98,1 98,1
Kilde: Skoleporten, pålogget versjon

Fylkesmannen i Finnmark har lagt frem statistikk som tyder på at elever fra Lebesby
kommune har stort frafall, det vil si dropper ut av skolen. I perioden 2014 til 2016 er det
snakk om 31% til 28%. Tallene har Fylkesmannen hentet fra Framstik - variabel Folkehelse.
Lebesby kommune har ikk e tilgang til informasjon som kan bekrefte eller avkrefte dette
datagrunnlaget. Det stilles spørsmål om dette er korrekt da man mener at mange elever som
slutter på skole (borteboende) ofte kommer hjem og begynner på Losa. Nasjonalt viser
forskningen at ma nge fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt.
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Utdanningsnivå

I følge Utdanningsforbundet er det 16 % av undervisningspersonale i Lebesby kommune som
ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting jf. opplæringsloven § 10 - 1 og friskolelov en §
4 - 2 .

3.13 Barnehagedekning

Det har vært en økning i antall barn, økningen er i hovedsak ved Galgeneset barnehage og
bidro blant annet til at man høsten 2017 måtte øke bemanningen for å unngå venteliste. I
Kjøllefjord skyldes økningen av antall barn bosetting av flyktninger samt arbe idsinnvandring.

Det er mulig å øke antall plasser ved begge barnehagene mht de fysiske rammene som
barnehagebygg og uteområder, men dette forutsetter at bemanningen økes. I dag har man i
praksis en bemanningsnorm med en pedagogisk leder og to assistenter på hver avdelingen, i
tillegg justerer man bemanningen jamfør antall og alderssammensetting som variere fra
avdeling til avdeling

3.13 .1 Barnehagemiljø

Begge barnehagene har behov for utbedring av det fysiske innemiljøet. Barnehagen i
Lebesby er i omby gd skolebygg. Barnehagen sliter med dårlig inneklima og svært høyt
støynivå. I tillegg er inndelingen av arealet ikke helt hensiktsmessig med tanke på at de er få
ansatte. Det er også behov for å skifte dører slik at man kan sjekke hva som skjer i de ulik e
rommene.

Galgeneset barnehage er bygd for ca. 40 år siden, og det har opp gjennom årene vært
foretatt ordinært vedlikehold og oppussing. Bygget begynner å bære preg av at det er behov
for større utbedringer, dette gjelder spesielt i forhold til isolerin g av gulv og vegger. Det er
også mistanke om at det kan være fuktskader i enkelte områder. Personalet har også behov
for bedre arbeidsrom hvor det er mulig å sitte å planlegge enkeltvis eller sammen. I tillegg
har de svært dårlig personalrom

Barnehagene i vår kommune har flotte uteområder med nærhet til natur, fjell og sjø.
Tabellen nedenfor viser at oppholdsarealet per barn er redusert siden 2016, årsaken til dette
er at barnetallet har økt .

Tabell 3.1 2 Oppholdsareal i barnehagene
2014 2015 2016 2017

Leke og oppholdsareal per barn (m2) 9,12 8,74 8,56 7,63
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3.13 Tilgjengelighet til helsestasjons - og skolehelsetjeneste

Lebesby kommune har en helsesøster i 100 prosent stilling, og hun har skolehelsetjeneste en
gang per uke ved Kjøllefjord skole. Hver 14. dag er det en lege sammen med helsesøster på
helsekontroller.

Helsesøster samarbeider med fysioterapeuter ved behov. Hun er også én gang hver 14. dag
på Lebesby oppvekstsenter. For Veidnes skole kjøper kommune n tjenester fra Porsanger
kommune.

I Kjøllefjord er det legekontor med en kommuneoverlege som ikke er besatt på 1.9.2018. For
denne leies det inn ordinær legevikar uten kommuneoverlegeansvar. Vi har i tillegg en
kommunelege og en turnuslege samt sykepleier e og hjelpepleier. Vi har ambulerende
jordmor som kommer en gang pr mnd.

Kjøllefjord legekontor har også tjeneste på Lebesby hver 14. dag. Videre har kommunen
sykepleiere og hjelpepleiere/omsorg s arbeidere med og uten spesialisering, ruskonsulent,
psykolog og tannleger.

4.0 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet,
grad av støy, sykkelvegnett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friområder,
friluftsområder osv. Oversikt over infeksjonsepidemiologiske forhold i kommunen etter
smittevernloven §§ 7 - 1 og 7 - 2 bør samordnes med oversikt etter folkehelseloven og forskrift
om oversikt over folkehelsen og komme inn under biologiske faktorer. Sosialt miljø kan
omfatt e organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser osv. Med
begrepene fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø refereres det til kap. 3 i folkehelseloven.

Hovedinntrykk

Lebesby kommune har utf o rdringer knyttet til vannforsyning i distriktene som ikke er
tilfredsstillende mht. forurensing og stabilitet.

Lebesby kommune har mange plasser som er utsatt for rasfare og jobber derfor med
k ompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens ansvarsområder.

Skole byggene i Lebesby kommune er alle fra tidlig 50 - tallet og imøtekommer ikke dagens
behov.

Mange skoleelever må bruke fylkesvei uten gang - og sykkelvei eller fortau på vei til og fra
skolen, og dette kan ikke regnes som trygt, da fartsgrensen på veiene er fr a 50 – 80 km/t.

4.1 Omfang av smittsomme sykdommer

Her henvises til Smittevernplan for lebesby og gamvik kommuner 2017 – 2021
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http://www.lebesby.kommune.no/getfile.php/3888049.848.ydwueacctt/Smittevernplan+20
17 - 2021.+sak+PS+46 - 17..pdf

4.2 Drikkevannskvalitet

Et drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen. Lebesby
kommune har 5 offentlig godkjente vannverk, (Kjøllefjord, Dyfjord, Lebesby, Kunes og
Veidnes) og alle regnes som overvannskilder. Både råvann o g renset vann blir testet
månedlig. Resultater publiseres på
http://www.lebesby.kommune.no/vannkvalitet.317487.no.html

Hvis det oppdages smittestoffer i vannet blir det utstedt kokevarsel, som oppheves etter 2
rene prøver. Det har de siste åre ne vært utst edt kokevarsel (i flere måneder) for Lebesby
men også for Dyfjord . Mht. omsorgstjenesten og skoledrift på Lebesby veier manglende
vannforsyning tungt. Tabellen nedenfor viser antall dager med vannavstenging/kokevarsel
på Lebesby .

Kilde: Mari Sommervik, e - post 29.8.2018

I Dyfjord var det flere vannavstenginger de siste årene og i tillegg er det ofte misfarging når
det regner mye eller etter snøsmelting. Folk klager over skitne render i toaletter, vasker og
badekar.

4.3 Forekomst av radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i grunnen. Radon som siver inn i en
bygning kan gi forhøyede konsentrasjoner i innelufta. Den kan være kreftfremkallende for
mennesker og gi blant annet økt risiko for lungekreft . Lebesby kommune ha r over en lengere
periode utført radonmålinger i kommunale bygg. Det har ikke vært så store verdier at det
har vært nødvendig med tiltak.
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4.4 Klimatilpasning
Klimatilpasning har mye med beredskap å gjøre. Å være forberedt styrker følelsen av
trygghet i pl assen der vi bor. Hvis noe klimamessig og dramatisk skjer er det ofte nærmiljø
som stiller opp for hverandre. Lebesby kommune har mange plasser som er utsatt for
rasfare. I 1959 tok ras i Kjøllefjord to hus og drepte fire mennesker. Denne opplevelsen var
t raumatisk. I 1965 gikk en s nøras på samme siden av fjorden, drepte en person og 9 familier
med 50 - 60 personer ble evakuert .
Lebesby kommune trenger kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører
kommunens ansvarsområder. Lebesby kommunes kultursjef var invitert å delta på Klimathon
konferansen 2018 i Bergen. I tilknytting til dette har kommunen søkt M iljødepartementet
om og fikk tildelt midler for å øke kunnskap om klimatilpasning for å være rustet til å møte
klimaendringe ne. Mellom den 14. og 22. november 2018 har forskeren Mathew Stiller - Reeve
PhD fra Uni Research forskningsopphold i kommunen, der han også besøker flere steder på
Nordkyn halvøya. Mathew har jobbet med flere internasjonale tverrfaglige klimaprosjekter
og j obber for tiden mot prosjekt i tett samarbeid med Norsk Klimaservicesenteret (KSS). Ikke
minst har Mathew lyst å lære av folk i Lebesby, dvs. å gjennomføre intervju med folk som er
opptatt av været. G j ennom samarbeid med Uni Research ønsker vi en viktig gj ensidig og
langsiktig dialog for å lykkes med klimatilpasning.
Prosjektet og rapporten tilknyttet f orskningsopphold gir et grunnlag som skal jobbes videre
med i fremtiden. Her skal vi se på mulighetene å jobbe sammen iht. næring, bruk av natur -
og friluft sområder og folkehelse. Kunnskapen som tilegnes gjennom prosjektet er et viktig
bidrag til kommunale planer (samfunnsdel og arealdel) eller myndighetsutøvelse. Derfor skal
vi under den pågående arbeid med samfunns - og kystsoneplanen ha mulighet å vurdere
h vilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene. Sammen skal vi vurdere
KSS sin klimaprofil for Finnmark og rapportere tilbake til KSS og Miljødirektoratet. Gjennom
samarbeid med Uni Research åpnes opp et kunnskapsnettverk som inkluderer k limaforskere
og ikke minst KSS som vi ikke hadde direkte tilgang til før.

4.5 Risiko for legionella

Legionellabakterier finnes i små mengder ”over alt” i naturen, men det er først når de får
formere seg over lengre tid i lunkent vann i tekniske installasjoner at de kan medføre
Smittefare. Bakterien vokser best ved temperaturer mellom 20 og 50 grader celsius. Risikoen
er liten hvis det i tekniske installasjoner der mennesker kommer i kontakt m ed vann eller luft
fra anlegget opereres med en temperatur over 60 grader celsius, eller hvis det benyttes
andre metoder for rensing.
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4. 6 Omfang av områder utsatt for forurensning

Flere steder i Norge har forhøyet konsentrasjoner av miljøgifter i jorda , dette er ofte på
grunn av gamle utslipp fra industri og gamle avfallsfyllinger. Miljøvernstyresmaktenes mål er
å både hindre grunnforurensning og å rydde opp i forurensa grunn for å stanse eller
vesentlig redusere spredning av miljøgifter. Med spredning menes både avrenning til
nærområdene og eksponering for menneske, dyr o g planter som er på de forurensede
grunnområdene.

Grunnforurensning kan utgjøre en helsefare ved direkte kontakt med løsmassene. En
spredning av giftstoffer gjennom grunnvann eller gjennom stoffutveksling mellom
sedimenter og vann ved for eksempel havneutbygginger.

De tidligere avfallsplassene på Veidnes , Kunes, Lebesby og Dyfjord er alle registrert med en
grunnforurensning på nivå rødt: ikke akseptabel forurensning og behov for tiltak. Det samme
gjelder de kommunale deponiene i Snattvika og Galgenes i Kjøllefjord. For Båtslippen i
Kjøllefjord er det regi strert mistanke om grunnforurensning. ( Miljødirektoratet,2013;
Miljødirektoratet 2018).

Kystlinje i Lebesby kommune er, som på mange steder i Norge, utsatt maritim forsøpling.
Hvert år jobbes dugnad for å fjerne en del av avfallet, men likevel er det mange steder som
kan bare nås med båt og derfor ikke forgår rydding på disse plasser. Forsøpling av strender
og havområder øker. Dyr i havet dør fordi de spiser eller sitter fast i plastavfall. Plast brytes
ned til små plastpartikler som kan spises av små dyr i havet og spre miljøgifter når de igjen
spises av større dyr. I Lebesby kommune er det mange plasser med mikroplastforsøpling.
Plastavfall i havet, også mikroplast, kan både inneholdemiljøgifter og samle opp miljøgifter .
Med tanken på fiskeindustrien som hoved næring er dette uakseptabelt.

4. 7 Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg

Skolebyggene i Lebesby kommune er alle fra tidlig 50 - tallet og imøtekommer ikke dagens
behov hverken for ansatte eller elever. Det er i liten grad gode fysiske møt eplasser for
elevene i skolen som gir rom for utvikli ng av gode sosiale relasjoner.

Skolebyggene består av korridorer og relativt små klasserom. Ute - og inne områdene er ikke
universelt utformet noe som også gjøre det vanskelig å legge til rette for elever med fysisk
og/eller psykisk funksjonsnedsettelse. Det er politisk vedtatt at skolebyggene skal kartlegges
og forslag til tiltak skal til politisk behandling. Ved Kjøllefjord skole har det vært en prosess
med funksjonskartlegging som grunnlag for mulighet sstudie som utføres av arkitektfirmaet
Verte.

I 2018 ble gjennomført en kartlegging av Lebesby oppvekstsenter. Når det gjelder Veidnes
skole så er det per i dag en samlokalisering med post/butikk. Hvis elevtallet øker vil skolen ha
behov for større plass og post/butikk må da flytte ut. Det er avsatt midler til utbedring av
uteområdet til Veidnes skole, saken ligger hos skolen, foreldregruppe og Bygdelaget som
sammen må utforme forslag til nærmiljøanlegg.



39

Folke helseoversikt (jfr. folkehelseloven § 5) Lebesby kommune

4. 8 I hvilken grad er skoleveger trygge?

Mange skoleelever må bruke fylkesvei uten gang - og sykkelvei eller fortau på vei til og fra
skolen, og dette kan ikke regnes som trygt, da fartsgrensen på veiene er fra 50 – 80 km/t.
Det er ønskelig å koordinere snørydding og bruk av skoleveier sånn at det ikke foreg å
snørydding mellom kl.7.45 og 8 . 45 og mellom kl.13.30 og 15.00 .

4. 9 G ang - og sykkelveger, turstier osv .

P å Nordkyn er det satt opp fire P erleturer hvor Finnmark Friluftsråd samarbeider med
Lebesby kommune. De skal stimulere til fysisk aktivitet og naturopplevelser . Utover det lager
Turlaget en årlig turkart. Nordkyn ønsker å profilere seg som turistdestinasjon for vandring.

På Kunes er det satt opp flere toppturer/postkasseture r med ulike vanskelighetsgrader i regi
av trimgruppa ved Judith Sørflaten , og brukes flittig av både lokalbefolkningen og tilreisende.

På Lebesby finnes Lebesbystien og på alle plasser jobbes med nye turløyper.

4.1 0 O mfanget av områder for rekreasjon og friluftsliv

Lebesby kommune har store naturområder som er tilgjengelig for friluftsliv . Nesten hele
kommunen er definert i kommuneplanens arealdel som LNFR område (Landbruks - , natur -
,frilufts - og reindriftsområder). Enkelte reguleringsplaner inneholder også friluftsområder på
land og i sjø. For oppdatering se kommunens egen kartportal: http:/ /kart.nois.no/lebesby

Laksefjordvidda er et populært naturområde både for fastboende og tilreisende med sine
utallige fiskevann , og har Norges største tetthet av røye - og ørretvann . Fordi deler av
vassdraget på Laksefjordvidda er regulert er det også bygd e n ca fire mil vei i forbindelse
med dette. Veien åpner for publikum 20 juli og holde s åpent til høsten. Den delen av
Laksefjordvidda som ikke er regulert er også et av de få og største gjenværende
sammenhengende inngrepsfrie naturområdene i Norge. Tilga ngen til dette uberørte
naturområdet er høyt verdsatt av lokalbefolkningen i Laksefjord.
Likevel vet vi ikk e mye om biologisk mangfold som Lebesby kommune ha. Miljøfaglig
utredning AS har i 2010 utredet hvor godt det biologiske mangfoldet i Lebesby kommun e er
kartlagt i rapporten «Biologisk mangfold i Lebesby Kommune» hvor de blant annet skriver på
side 41 ”...mens det meste må betraktes som praktisk talt ukjent mark, se figur 6.1.”. De
konkluderer med at kunnskapen om det biologiske mangfoldet i kommunen er dårlig, selv i
Finnmarkssammenheng.
(https://www.fylkesmannen.no/contentassets/04c93deb84e0417ea55d8ce2e021f9ac/2010 -
-- biologisk - mangfold - i - lebesby.pdf)
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4.11.1 T ilgjengeligheten til områder for rekreasjon og friluftsliv

En bra oversikt leverer kartpor tal: http://kart.nois.no/lebesby

4.12 Tilbud og tilgjengelighet til kollektivtransport

Det kollektive tilbudet som finnes i Lebesby kommune i dag er en flex x buss som kjører på
Nordkyn mellom Kjøllefjord og Mehamn flyplass med tilknyt t ing til flyrute og inn til
Laksefjord med tilknytning til andre bussruter fra Ifjord og Lakselv. Flex x bussen kjører faste
ruter hvis det er ringt inn bestilling på seteplass på forhånd . Ordningen har funge rt bra, og
tilbakemeldingene fra befolkingen er at de er fornøyd med et slikt tilbud. Innbyggerne i
Laksefjord har gjennom folkemøter i forbindelse med kommuneplanen for samfunnsdel
kommet med innspill at de ønsker kollektiv transport til Kjøllefjord når d et er kulturelle
arrangementer der for å kunne delta på lik linje med innbyggerne i ytre del av kommunen.

4.13 Omfang av grøntarealer

I Kjøllefjord og Dyfjord som er fattig på vegetasjon er det etablert små grøntarealer i form av
plener og torget , bepla ntet med gress, blomster og busker. For de andre befolkede
områdene i kommunen er det også etablert grøntanlegg, men endringen er ubetydelig i
forhold til opprinnelig vegetasjon.

4.14 Antall frivillige organisasjoner

I B rønnøysundregisteret er det regis trert 2 6 frivillige organisasjoner i kommunen. Det er
organisasjoner innenfor idrett, kunst og kultur, samt rekreasjon og sosiale foreninger. Se
tabell 4.1 for oversikt.

Tabell 4.1 Oversikt over registrerte
frivillige organisasjoner

Arctic Culture Lab

De ville bak fjellet

Barents musikk og kulturforum

Folkeakademiet Dyfjord

Forum for scenekunst

Godvika vel

I.L. Nordkyn

Kjøllefjord båtforening

Kjøllefjord jeger - og fiskeforening

http://kart.nois.no/lebesby
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Kjøllefjord kammerkor

Kjøllefjord kunstforening

Kjøllefjord motorklubb

Kjøllefjord pensjonistforening

Kjøllefjord revmatikerforening

Kjøllefjord storband

Kjøllefjord svømmeklubb

Kjøllefjord taekwon - do klubb

Laksefjord IL

Lebesby bygdelag

Lebesby sjøsameforening SFF

LHL Kjøllefjord

Nordkinn fotballklubb

Nordkyn bridgeklubb

Nordkyn samiske forening NSO

Nordkyn vinterfestival

Veidnes havneforening

Kilde: Brønnøysundregisteret

I tillegg til disse er det minst fem organisasjoner som ikke er registrert i
B rønnøysundregisteret: Kjøllefjord husflidslag, Lebesby Barnegruppe, Lebesby
ungdomsgruppe, Kunes bygdelag og Lágesvuona Mearrasámesearvi/Laksefjord
sjøsameforening.

4.14.1 M edlemsforhold og rekruttering i frivillige organisasjoner (trengs?)

Vi har fatt signaler at rekrutterin g til bygdelag og foreninger oppleves av mange som sårbar.

4.15 Omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og kriminalitet

I U ng data undersøkelsen kom det frem at Lebesby kommune har høy Prosentandel av
ungdomsskoleelever som har vært beruset på al kohol, det er også høye tall på røyking og
snusbruk. Tallene ligger over både lands og fylkesgjennomsnittet.

http://www.ungdata.no/Rusmiddelbruk/Alkoholberuset?kommune=Lebe sby

http://www.ungdata.no/Rusmiddelbruk/Roeyking?kommune=Lebesby

http://www.ungdata.no/Rusmiddelbruk/Alkoholberuset?kommune=Lebesby
http://www.ungdata.no/Rusmiddelbruk/Roeyking?kommune=Lebesby
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på Cannabis er svarandelen lavere enn ellers i landet.

http://www.ungdata.no/Rusmiddelbruk/Cannabis?kommune=Lebesby

når det gjelder lovbrudd i kommunen vises det til ssb;

https://www.ssb.no/sosiale - forhold - og - kriminalitet/statistikker/lovbrudda

4.16 Valgdeltakelse

Valgdeltakelsen i Norge ligger over snittet for EU - land. Trendene i Norge når det gjelder
stortingsvalget viser at personer med høy husholdningsinntekt deltar i langt større grad enn
personer med lav inntekt, og personer med høy utdanning stemmer oftere enn dem med lav
utdannelse. Blant velgerne viser trendene også at det er færre unge mellom 18 og 25 år som
stemmer enn de som er 45 år eller eldre. For stortings valget i 2013 var deltakelsen blant de
unge bare på 65 prosent, mot 83 prosent for den andre aldersgruppen. Det er også
geografiske forskjeller som viser at det er lavere valgdeltakelse i distriktene enn i Oslo og
andre store tettsteder (SSB, 2017)

Når de t gjelder valgdeltakelse for Stortingsvalget har Finnmark i hele perioden hatt lavere
deltakelse enn de andre fylkene. Det er derfor å forvente at også finnmarkskommunene
Lebesby og Gamvik har lavere deltakelse enn Ne sna og Bremanger kommune. Figur 4.1 Vis er
en økende trend i deltakelsen for alle regionene. I 2017 lå Lebesby kommune på 72,9
prosent deltakelse, noe som er på samme nivå som Finnmark fylke. Det er likevel 5,3
prosentpoeng lavere enn andelen for hele landet. Nesna kommune lå faktisk i 2017 1,4
prosentpoeng over andelen for hele landet.

Når det gjelder deltakelse i kommun estyrevalget ser vi fra figur 4.2 at deltakelsen er
nærmere de andre kommunene, samt fylkes - og landsnivå. I alle tre kommunene har
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Figur 4.1 Stortingsvalg - valgdeltakelse, prosent
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deltakelsen økt i tidsperioden, noe som s tår i kontrast til den noe synkende trenden for
Finnmark fylke og landet. Siden 1999 har deltakelsen i kommunestyrevalget økt med 22,6
prosent, fra 53,1 til 65,1 prosent. Denne positive trenden for Lebesby kommune er viktig for
lokaldemokratiet s legitimite t .

4.17 Omfang av kulturtilbud

Folk vil ha et mangfoldig kulturtilbud der de bor. Det skaper trivsel, aktivitet og tiltrekker
folk. Kulturdepartementet jobber med en ny kulturmelding som skal revidere det utvidede
kulturbegrepet.

Lebesby Kommunestyre vedtok den 18.12.2017 som saksnr. PS90/17 oppstart av
planprogram for kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet. Kultur skaper identitet og
må integrere alle aldersgrupper og mennesker med ulike bakgrunn og behov. Kulturplanen
er en plattform og et verktøy for å utløse ressurser gjennom samarbeid med frivillige lag og
foreninger, ildsjeler og gründere, amatører og profesjonelle, kunstnere og
kulturnæringsaktører, næringsliv, kulturinstitusjoner, stat og fylkeskommune. Samarbeidet
kan omfatte bygg og utstyr, aktiviteter, finansiering, menneskelig innsats og
kompetansedeling. Kulturarbeid skal også inngå i bosetting og kvalifisering av flyktninger.

Kulturkontorets arbeidsområder knyttet til biblioteket og utlånstasjoner, kinoen,
prosjektbasert utvikli ngstiltak, kulturskoler i Kjøllefjord og Lebesby, utstillinger, arbeid med
ungdomsklubbene, spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle Skolesekken, Den kulturelle
Spaserstokken, dynamiske kommunale kunstprosjekter, nasjonale og internasjonale
søknadsstruk turer og samarbeid med kulturaktører i det frie feltet skal samles i en egen
«Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet». Kulturkontoret ønsker å involvere folk
flest tidlig i planprosessen og inviterte i år til flere folkemøter på nesten alle bebod de
plasser.
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Norsk Kulturindeks for 2018 er klar og Lebesby kommune forbedrede seg om 90 plasser og
er nå på plassering 106 (2016: plass 195, 2015: plass 220) med 426 kommuner som
utgangspunkt.

Største positive forandringer hadde bibliotek, teater og dans, DKS og antall godkjente
søknader/prosjektmidler.

Kjøllefjord har et mangfoldig foreningsliv som bidrar til å skape varierte kultur - og
idrettsaktiviteter året rundt. Idrettshall og samfunnshus er fylt med aktiviteter for store og
små. Det arrangeres fle re festivaler og konserter i løpet av året og det nye flerbrukshuset
med folkebibliotek, makerspaceavdeling og kino - og teatersal har blitt et viktig
samlingspunkt for innbyggere i alle aldre.



45

Folke helseoversikt (jfr. folkehelseloven § 5) Lebesby kommune

I Lebesby kommune finnes flere kulturaktører som står bakom arrangementer på Lebesby,
Kunes, Veidnes og i Kjøllefjord. I kommunen finnes festivaler på alle ovennevnte steder. I
tillegg arrangerer kommunes kulturkontor med støtte fra nasjonale ordninger
tverssektorielle kulturarrangementer.

I Kjøllefjord finnes komm unal kino, for alle andre plasser har kommune signert lisensavtale
med Filmrommet for å motivere til bygdekinoaktiviteter. Store opera, teater og
ballettpro d uksjoner vises fra høsten 2018 gjennom livekino.no

Folkebiblioteket i Kjøllefjord med utlånstasjone r på Lebesby og Veidnes skaper viktige
møteplasser med lesninger, foredrag, bokbad og utstillinger. Utlånstasjon på Veidnes er ikke
i drift i år.

Kulturskole med avdelinger på Lebesby og i Kjøllefjord er e t viktig ressurssenter og i
kommunen jobbes med tet tere samarbeid mellom barnehage, skole og kulturkontor.

Kulturbruk

Folk med høy utdanning bruker kulturtilbudene i betydelig større grad enn personer med lav
utdanning. Dette gjelder særlig for de tradisjonelle kulturtilbudene teater, opera, ballett og
dans, kunstutstillinger og museer, men også for kino. Unntak er besøk på folkebibliotek,
idrettsarrangement og tros - og livssynsmøter. Samspill mellom skole og kultur viser seg å
være essensielt for å oppnå større forståelse for kulturens rolle som samfunnsbygger.

Det later til at det fortsatt er slik at kvinner og menn har forskjellige preferanser når det
kommer til kultur. Dette ser vi ved at en større andel kvinner enn menn bruker de
tradisjonelle kulturtilbudene. De går i større grad på teater, ballett - eller danseforestillinger,
kunstutstillinger, folkebibliotek og tros - og livssynsmøter. Menn går på sin side atskillig mer
på idrettsarrangement.
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Kilde: Norsk kulturbarometer

4.18 Omfang av sosiale møteplasser

Sosiale møteplasser er viktige for å fremme inkludering og hindre ensomhet og utenforskap.
Frivillig sektor, med lag og foreninger i spissen, spiller en sentral rolle i å skape aktivitet og
arenaer for sosial omgang.

Ved siden av mange arrangementer i regi av bygdelag, foreninger, næringslivet, ildsjeler og
kommunen er også bygdebutikkene er viktige sosiale samli ngspunkt som bidrar til bolyst
gjennom hele året. Det generelle inntrykket er at innbyggerne stort sett er tilfreds med
møteplassene som finnes. I tillegg gjør et begrenset kundegrunnlag at butikkdrift på små
steder er krevende.

Etter at pubtilbudet i Kjøl lefjord ble lagt ned, har flere – både lokalbefolkning og besøkende -
uttrykt at de savner den sosiale møteplassen puben utgjorde. Også på stedet Lebesby har
enkelte etterlyst et pubtilbud, eller en arena man enkelt kan stikke innom og møte andre på
kvelds tid. Det kan tenkes at en slik arena er spesielt viktig for enslige og unge.
Kommunestørrelsen er en utfordring når det gjelder å inkludere innbyggere i bygdene i
arrangementer i kommunesenteret. I folkemøter avholdt i forbindelse med ny
kommuneplan, etter lyste noen tilrettelagt transport fra bygdene til Kjøllefjord og
begivenheter som teaterforestillinger, konserter og kino. Andre så muligheter for å skape
tettere bånd i kommunen ved å tilrettelegge fasiliteter for overføring av politiske og andre
møter vi a lyd/bildeteknologi. Kommunestyremøter kan alle nå følge direkte på internett,
men ved å investere i lerret, prosjektor og nettkapasitet i bygdehusene kan det skapes en
arena der folk kan komme sammen.

Eldre personer mangler møteplasser. P e r i dag har Lhl Kjøllefjord et tilbud til eldre og enslige
med lørdagskafe der folk er invitert til samvær med enkel bev ertning. Kafeen er åpen i
tidsro mmet september - mai. Fjæratun er en flott omsorgsbolig med store fine stuer og saler
som kunne ha blitt en naturlig mø teplass. Her ønsker eldre mer aktivitet og åpenhet.

4.18.1 L ekeplasser osv .
I kommunen finnes flere lekeplasser. Informasjon fra teknisk etat om manglende
oppgradering og kontroll må vurderes som bekymringsfullt.
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4.18.2 Ungdomsklubb og treffsted for unge

Ungdom kan sees som levende barometer på tiden vi lever i. Derfor er det viktig med
møteplasser der ungdom kan artikulere seg og dermed delta i samfunnsutviklingen.

Tall fra U ngdata viser at ungdomsskoleelever i Lebesby kommune er over
landsgjennomsnittet fornøyd med deres treffsteder. Indikatoren er målt gjennom
spørsmålet «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudene til
ungdom er når det gjelder lokale r for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb ,
ungdomshus eller lignende)?». Det er ungdomsklubb i både Kjøllefjord og på stedet Lebesby.

Erfaringsmessig har begge klubbene høye besøkstall i forhold til folketall. Vi ser at mange
benytter ungdomsklubb en som møtested, og det er også bra besøk når ungdom selv lager
arrangement på ungdomsklubbene.
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4. 19 Sosial støtte

I 2017 hadde Lebesby kommune til sammen 48 brukere som fikk tildelt økonomisk
sosialhjelp, seks av disse var under 30 år. Seks brukere hadde økonomisk sosialhjelp som
hovedinntektskilde over 6 måneder, ingen av disse er under 30 år.

Så langt i 2018 er det 48 brukere som har fått tildelt økonomisk sosialhjelp, åtte av disse er
under 30 år. Åtte brukere har hatt økonomisk sosi alhjelp som hovedinntektskilde over 6
måneder, ingen av disse er under 30 år.

5.0 Skader og ulykker

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som
følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, m ålt i tapte leveår. Ulykker
med personskader tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer
under 45 år. Muligheten for å forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt.
Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer osv. ka n bidra til økt oppmerksomhet mot
forebygging og mer treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.

Hovedinntrykk

Lebesby kommune har en tydelig nedgang på personskader. Vi håper at trenden fortsetter.

5.1 Antall personskader behandlet i sykehus
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I følge folkehelsei nstituttet kan befolkningens bruk av sykehustjenester gi en viss indikasjon
på viktige trekk ved både helsetjenester og helsetilstand i kommunene. Antall
sykehusinnleggelse kan også gi innsikt i utbredelse av både sykdom og bakenforliggende
risikofaktorer. For vanlig forebyggbare sykdomsgrupper kan sykehusinnleggelse gi en
indikasjon på kommunens potensiale for forebyggende innsats. Strukturelle tiltak har vært
veldig effektive forbyggende tiltak. Ulykker som resulterer i dødsfall er hovedsakelig
forårsaket av fall, forgiftningsulykker (inkludert overdoser) og trafikkulykker. Disse ulykkene
er den viktigste dødsårsaken for personer under 45 år i Norge. Også her er det
sosioøkonomiske forskjeller: personer fra lavere sosioøkonomiske grupper er mer utsatt for
skader enn de fra høyere grupper (Folkehelseinstituttet, 2017c) .

Antall sykehusinnlagte for p ersonskader inkluderer hodeskader, hoftebrudd/lårbensbrudd
og forgiftninger . Norge har blant den høyeste forekomsten av overdoser og hoftebrudd
internasjonalt.

Av figur 5.1 ser vi personskader behandlet på sykehus har falt mer for innbyggerne i Lebesby
kommune enn de andre kommunene vi sammenligner oss med. Antall personskader for siste
periode ligger under fylke - og landsgjennomsnittet. Det er bare Nesna som har lavere
gjennomsnitt.

5.2 Antall hoftebrudd behandlet i sykehus

Hoftebrudd rammer oftest eldre og skyldes benskjørhet kombinert med et fall. Et
hoftebrudd hos en eldre person kan være spesielt alvorlig fordi det kan medføre redusert
funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert livskvalitet. I følge en studie fr a New
Zealand vil forebyggende trening redusere risikoen for fall blant eldre, og dermed redusere
kostnadene både for kommunen og sykehuset har ved et hoftebrudd. Studien konkluderte
med at eldre som får et treningsprogram for styrke og balanse opplevde la ngt færre fall enn
de som ikke hadde gjennomgått treningen. Det var en reduksjon på hele 40 prosent i antall
fall. Mange eldre blir også in aktive og engstelige etter fall, og derfor vil forebyggende trening
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også være med på å opprettholde eldres aktivitet snivå og livskvalitet (Hektoen, Aas & Lurås,
2009).

Figur 5.2 viser at det er høyere forekomst av sykehusinnleggelser for hoftebrudd blant
Lebesby sin befolkning enn for de andre regionene tatt med (tall for Gamvik kommune er
anonymisert og derfor ikke med ) . Dette tallet har holdt seg stabilt siden perioden 2010 - 2012
hvor det lå på 2,4 frem til 2014 - 2016 hvor det ligger på 2,2. Fysioterapitjenesten i
kommunen har igangsatt et program med variert treningstilbud til eldre, noe som er et viktig
bidrag til en b edre hverdagsmestring for denne gruppen.

5.3 Spesielle ulykkespunkter eller strekninger

Det anses ikke at det er noen spesielle ulykkespunkter eller strekninger i Lebesby kommune.
Imidlertid er det et gjentagende problem, særlig på vinteren, i Lebesby hvor både privatbiler
og tungtransport kjører inn i gjerdet til den gamle kirkegården. De områdene som anses som
mest utsatt, er områder uten gang - og sykkelfelt eller fortau der folk må benytte fylkesvei for
ferdsel til fots. Dette gjelder for tettstedene Kjøllefjord, Dyfjord, Lebesby, Kunes og Veidnes,
der fartsgrensen er 60 km/t i Kunes, 60 - 80 km/t i Veidnes, og 50 km/t i de andre tettstedene.
Det er ønskelig å sette i gang et sykkel - /gangsti - prosjekt alle plasser.

5.4 Spesielt utsatte skoleveger

Barna som bor i Dyfjord har skoleskyss til Kjøllefjord, og har lenge hatt en rasutsatt skolevei,
sæ rlig på vinter og vår halvåret. Dette medførte angst og følelsen av utrygghet som fører til
høyere stressnivå og angstlidelser hos barnefamilier. Veien har flere g anger vinteren 2018
vært stengt. I høsten 2018 gjennomførte Statens veivesen sikringsarbeid på Dyfjordklubben.
Resultatet kan evalueres i vår 2019.

De områdene som anses som mest utsatt, er områder uten gang - og s ykkelfelt eller fortau
der barn må benyt te fylkesvei for ferdsel til skolen. Dette gjelder for tettstedene Kjøllefjord,
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Lebesby og Veidnes, der fartsgrensen er 60 - 80 km/t i Veidnes, og 50 km/t i de andre
stedene.

5.5 Skadeforekomst i skoler og barnehager

Oppvekst har ikke statistikk på dette mht . trafikk eller andre skader. Meldes direkte til lege
og arkiveres i mappe til den enkelte elev. Oppvekstsjef har ikke noe registrer for slike ting.

5.5.1 Tannskader i skoler og barnehager
Ferske tall fra tannlegekontoret vis er at det fra 1.1.2018 til oktober 2018 viser at det er 8
barn som har fått tannbehandling etter traume. Det har ikke lykkes å få noe statistikk fra
tidligere på det. Tannskader m eldes direkte til tannlege og arkiveres i mappe til den enkelte
elev/barn. Op pvekstsjef har ikke noe registrer for slike ting .

5.6 Antall drukningsulykker

I 2017 var det registrert 3 drukningsulykker i Finnmark fylke. Ingen i Lebesby kommune

Kilde: Retriver for Redningsselskapet

5.7 Omfang av arbeidsulykker er ikke kartlagt.
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5.8 Omfang av hjemmeulykker
Om fang av hjemmeulyker er ikke kartlagt. Statistisk sett vil det for en kommune med 2000
innbyggere være 5 skader hver mnd.

Kilde: skadeforebyggende forum

Tabell (URL på en egen fil slik at det er lett å finne tilbake neste gang)
Er det kvalitative elementer som kan tas med?

5.9 Antall omkomne i brann
Antall omkomne i brann, etter fylke, antall og år

Antall omkomne

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Finnmark 3 1 0 0 0 1
Kilde:
http://stat.dsb.no/Dialog/varval.asp?ma=U902&ti=Antall+omkomne+i+brann+totalt+og+pr+100%2E000+innbyggere%2C+e
tter+fylke+og+%E5r&path=../Database/DSB/1_Brann/1_Omkomne/3_PrDagensDato/&lang=5

De siste 5 år er ingen omkommet i brann i Lebesby kommune.

5.10 Antall fallulykker i sykehjem
Her finnes ikke noen statistikk over flere år. I 2017 var det registrert 6 fallulykker på
sykehjemmet hvor av 3 resulterte i personskade

6.0 Helserelatert atferd

Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på et
helseutfall. Dette kan være for eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og
rusmidler. Helserelatert atferd kan også omfatte seksualatferd og risikoatferd som kan føre
til skader og ulykker.

Hovedinntrykk

Kjøllefjord har idrettshall som betyr mye for aktivitet hos ungdommer. Åpningstiden følger
skoleruta og aktiviteten blant ungdommer vil derfor variere gjennom året. I tillegg brukes
samfunnshuset som idrettsarena.

Kjøllefjord skole har pr 25.9.18 113 elever fordelt på 79 elver i barneskolen og 34 i
ungdomsskolen. På LOSA er der 12 elever. Det vil si til sammen 129 elever i grunnskole og
LOSA.
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Lebesby skole har 18 elever hvor av 13 i barneskolen og 5 i ungdomsskolen.

Veidnes skole har 6 elever hvor av 5 i barneskolen og 1 i ungdomsskolen.

Mange er aktive og det er kort vei til de forskjellige aktivitetene. Kontingenter og
treningsavgifter er lave i forhold til andre deler av landet/byer. Det bidrar til at flere har råd
til å være med på organisert trening. Inntrykket er at mange er aktive i forskjellige lag og
foreninger. Det har ikke lykkes å få medlemstall fra alle klubber og lag i kommunen.
Svømmeklubben, turngruppa og fotballklubben (noen av medlemmene tilhører Gamvik
kommune) har til sammen 115 aktive barn.

Når time fordeling i idrettshall i Kjøllefjord fordeles hver høst tas det hensyn til at barn skal få
delta på flest mulig aktiviteter og man forsøker så langt det er mulig å legge til rette for at
svømmetrening, turn, fotball, skiskyting og Tae Kwon Doo ikke kollid erer.

En del unge er også aktive utenom organisert idrett og deltar på eget initiativ på aktiviteter i
idrettshallen, fotballbanen, Tuftepark, ballbinger, samt friluftsliv med jakt og fiske.

Hva er hovedinntrykket fra punktene under? Eventuelle endringe r – hva kan de skyldes og hvilke
konsekvenser kan de ha.

6.1 Deltakelse i organisert fysisk aktivitet
Fra ungdata sin database kan vi få en viss indikasjon på hvor aktive ungdomsskoleelever er i
idrettslag. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hvor man ge ganger den siste måneden
har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i et idrettslag?». Tallene i tabell 6.1 viser
hvor mange prosent som svarer minst én gang. Gamvik og Nesna kommune mangler tall fra
2017 og er derfor ikke med. Ungdommer i Lebe sby kommune ligger omtrent på nivå med
gjennomsnittet for Finnmark fylke. Dette støtter opp under en god trend i Lebesby hvor
mange er aktive i idrett, og det er å forvente at andelen er noe lavere enn
landsgjennomsnitt. Det er mer utfordrende å ha flere t ilbud for idrettslag slik at flere finner
noe de liker å driv med på små plasser enn i byer.

Tabell 6.1 Prosentandel av ungdomsskoleelever som er
aktive i et idrettslag 2017
Lebesby 57
Bremanger 61
Finnmark 58
Hele landet 63
Kilde: ungdata, organisert e fritid saktiviteter

Eldre personer har eget treningstilbud i Kjøllefjord. Trimmen på tirsdager er lagt opp for litt
sprekere deltakere i alderen 60 + deltakere opptil 85. Torsdagtrimmen er lagt opp for de som
er litt mindre spreke i aldersgruppe 70 - 85.
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6.2 Deltakelse i fysisk aktivitet

Lebesby kommune har i 2018 startet en frisklivssentral. Dette tiltaket skal hjelpe og støtte
personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold gjennom
individuelle samtale r og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være
syk for å delta på frisklivsentralen. Det gruppebaserte tilbudet er frisklivstrening som kan
foregå både innendørs og ute i naturen. Nivået tilpasses deltakerne, og det er tilbud om
gr uppetrening to ganger per uke med veiledning av fysioterapeut. Frisklivssentralen holder
også et Bra mat kurs hvor fokuset er å øke motivasjonen til oppnå et varig sunnere kosthold.
Der får man blant annet praktiske råd om kosthold i hverdagen, utveksle er faringer med
andre deltakere og lære å lese varedeklarasjon. Frisklivssentralen er åpen for alle som
ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. Lege, annet helsepersonell
eller NAV kan henvise deltakere til sentralen, men alle kan t a kontakt på eget initiativ.

6.4 Omfang av fysisk aktivitet i skolen

Alle skolene følger læreplan om kroppsøving og fysisk aktivitet. I tillegg har alle skolene mye
uteskole, skiaktiviteter om vinteren og turer ut i nærområdet vår og høst. I tillegg har de
lengre turer med overnatting. Elever ved Lebesby oppvekstsenter sykl et for eksempel 50 mil
i Finland like før skolen sluttet våren 2018.

Bassenget på Kjøllefjord skole og Lebesby oppvekstsenter har åpent i skoleåret, og er hyppig
brukt både i skoletiden og på ettermiddager. Skolene har også lagt til rette for FYSAK for
e leven, dette utgjør 45 minutter for småtrinnet per uke, 2x45 minutter for mellomtrinnet og
3x 45 minutter for ungdomstrinnet.

6.5 Tilgang til områder for aktivitet

I følge anleggsregister.no finnes i hele kommunen mange idrettsanlegg og nærmiljø anlegg. I
Kjøllefjord er det to ballbinger og en stor fotballbane med kunstsgress , samt idretts hall . I
tillegg finnes i tilknytting til samfunnshuset et basseng med stort oppgraderingsbehov . På
Lebesby oppvekstsenter finnes e t utdatert basseng. På Kunes er det en liten grusbane i
tilknytning til Samfunnshuset som i 2018 har fått kunstgress, som følge av dugnadsarbeid
til k nyttet Kunesdagan. Ellers kan samfunnshuset også brukes som gymsal.

I 2014 ble det åpnet en tuftepark i Kjøllefjord, en utendørs treningspark laget for
egenvekttrening. Frisklivssentralen bruker den aktivt, samt privatpersoner. I 2018 åpnete
Kjøllefjord svømmeklubb en sykkelpark i Kjøllefjord. Begge er et gratis lavterskeltilbud for
uorganisert idrett og et tiltak for bedre folkehelse.
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Det har også blitt satset på merking av turløyper i samarbeid med reiselivsnæringen og lag
og foreninger. For øvrig bor Lebesbys befolkning tett på naturen og har tilgang til store
friluftsarealer som innbyr til fysisk aktivitet.
Lebesby kommunestyre vedtok den 18 .12.2017 Kommunedelplan for idrett og fysisk
aktivitet 2018 - 2022.

6.6 Omfang av elever som går eller sykler til skolen

Det er satt opp skoleskyss for elever som bor i Dyfjord og i Kifjord samt Snattvika og for
elever på 1 trinn som bor på Galgeneset, de to siste ordningen er kommunalt vedtatt. For
Kjøllefjord skole er det 21 elever som har skoleskyss. Det er også satt opp skyss for elever
som går på Lebesby oppvekstsenter som bor i Ifjord, Trollbrukt, Sørli og Bekkarfjord. Det er
til sammen 10 elever. Ut over dette går eller sykler elevene til skolen (så fremt ikke
foreldrene kjører dem).

Teknisk etat jobber med en ny trafik k sikkerhetsplan som skal være ferdigstilt i løpet av
vinteren 2018/19.

6.7 Dagligrøyking (unge/voksne/gravide)

Røyking er en av den viktigste livsfaktoren som bidrar mest til redusert helse og levealder.
Mange rammes av sykdommer som fører til helseplager og redusert livskvalitet, og omtrent
halvparten av de som røyker daglig over mange år dør av sykdommer som skyldes
tobakksbruk. Fors kning viser at gruppen som røyker daglig har redusert forventet levealder
med 10 år, i tillegg så dør 25 prosent av denne gruppen 20 - 25 år tidligere enn ikke - røykere.
Det er sosioøkonomiske forskjeller i befolkningen, blant annet så øker andelen dagligrøyk ere
jo lavere utdanningsnivået til befolkningen er. Det er utfordrende for helsemyndighetene å
påvirke denne forskjellen. Antallet personer som røyker er på vei ned, men det kan se ut til
at snusbruk blant ungdom og unge voksne har overtatt noe for røyking . Snus er ikke like
helseskadelig som sigaretter, men det er veldig avhengighetsskapende og inneholder stoffer
som er helseskadelige og kreftfremkallende (Folkehelseinstituttet, 2014). Det finnes ikke tall
på snusbruk på kommunenivå. Det er heller ikke re gistrert andel røykere på kommunenivå,
men vi fin ner det på fylkesnivå. Figur 6.1 Viser at i alle tidsperioden e har Finnmark fylke en
større andel røykere enn de to andre nordlige fylkene, samt hele landet. For hele perioden
2010 - 2017 ser vi en synkende tr end i andel røykere, også for Finnmark. Troms og Nordland
ligger omtrent på lands andelen.
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Fra nasjonale statistikkbanker er det kun utført måling på kvinner som er gravide på
kommunenivå. Røyking i svangerskapet kan si noe om røyking blant kvinner i fertil alder. Det
er dessverre for dårlig datagrunnlag til å si noe om røykevanene til resten av befolkningen.
Forskning viser at røyking under svangerskap øker risikoen for spontanabort, misdannelser
på foster, lav fødselsvekt, pusteproblemer og for tidlig fødsel. En norsk studie fra 2014 viser
at til tross for disse negative konsekvensene fortsatte 26 prosent av europeiske kvinner som
røk te før svangerskapet, å røyke under graviditeten. Studien viste at i Norge røkte omtrent
34 prosent av alle kvinner fast eller innimellom, og nesten sju prosent gjorde dette under
graviditeten. Ofte er de t t e kvinner med lav utdannelse og mange lever alene, men en relativt
høy andel var også hjemmeværende kvinner (Vikanes, Vangen, Gunnes, Samuelsen &
Magnus, 2010) .

Figur 6.2 viser andelen gravide som røyket ved første svangerskapskontroll. Det er ikke ført
offentlig statistikk denne gruppen i Lebesby kommune. Imidlertid har vi statistikk fra Gamvik
kommune og Finnmark fylke. Andelen som røyker ved første svangerskapskontroll i
nabokommunen er betydelig høyere enn andelen for hele landet , og ligger høyere enn
Finnmark fylke . Selv om Lebesby gjør det noe bedre på en del statistikker enn Gamvik, har vi
ikke noe grunnlag for å anta at dette også gjelder for røykende gravide. Se figur 6.1 f or
oversikt over gravide røykende ved første svangerskapskontroll. Vi ser at det er e n synkende
trend blant alle regionene, men særlig Nesna har hatt et stort fall og ligger i perioden 2012 -
2016 under landsgjennomsnittet.
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6.8 Antall skjenkesteder, serverings - og åpningstider for alkoholsalg

Den generelle åpningstiden for skjenking av brennevin og sterk øl er tillatt fra kl. 13.00 til kl.
01.00 søndag til torsdag. For fredag og lørdag gjelder tidspunktene 13.00 til 02.30. Salg fra
dagligvareforretninger følger nasjonale lover. Det er et vinmo nopol i kommunen som
befinner seg i Kjøllefjord. Åpningstiden er begrenset til torsdag, fredag og lørdag med fire
timer åpningstid hver av disse dagene. Pub ben på hotellet stengte i 2016 , i tilknytting til
dette snakker folk om økt alkoholkonsum og vold hj emme . De t te kan ikke dokumenteres
med data. Her henvises til Plan mot vold i nære relasjoner 2014 – 2018 (under aktualisering)
Ellers har Hotell Nordkyn skjenkebevilling for deres restaurantdel. Det gis også
skjenkebevilling til andre aktører som for eksem pel festivaler og bokbad og
enkeltarrangementer . Festivalene og andre aktører får skjenke innenfor maks skjenketid,
men mange angir kortere skjenketid enn makstid, og da er det det aktuelle tidsrommet som
blir innvilget.

6.9 Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk hos voksne

I gjennomsnitt drikker nordmenn i alderen 15 år og eldre nesten 7 liter ren alkohol per år.
Menn drikker i gjennomsnitt dobbelt så mye alkohol som kvinner. Cannabis er det mest
brukte narkotiske stoffet i den norske befolk ningen. Det er ingen skarpe skiller mellom bruk
og skadelig bruk. Mest utsatt er de som har et stort alkoholinntak over tid og/eller store
inntak per gang (beruselsesdrikking). Alkohol er årsak til betydelig mer helsemessige og
sosiale problemer i samfunn et enn narkotika. Kommune har ikke noe statistikk – kun
oversikt over enkeltpersoner og deres bruk/misbruk når det er blitt problematisk .. og ikke
alle kommer til hjelpeapparatet. Lebesby kommune har tall på salg og skjenking men som
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kvalitative elemente r skal nevnes at festivaldager og helgebesøk/hytteeiere samt innkjøp fra
nabokommunen øker tallene.
En undersøkelse Ipsos har gjennomført for alkovettorganisasjonen Av - og - til viser at 37
prosent av innbyggerne i Lebesby har opplevd at venner eller familiemedlemmer har et
bekymringsfullt alkoholforbruk. Det er langt flere enn landsgjennomsnittet.

6.9.1 Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk hos ungdommer

Dataene presentert i dette avsnittet er fra ungdata - undersøkelsen i 2017. Tidsserier av de
samme dataene er ikke tilgjengelig for andre enn i forskning og undervisning. Ungdata
gjennomførte sin første undersøkelse i Lebesby kommune i 2017, og 49 av kommunens
ungdomsskoleelever deltok. Når man leser statistikk fra så små utvalg som dette e r det viktig
å være klar over at ekstremverdier gir større utsalg her enn i større utvalg, og det er
vanskelig å generalisere over tid med små utvalg. Neste år kan elevene som bruker tobakk
være flyttet, og dermed kan tallene se langt bedre ut enn de gjør nå. Likevel vil et utsnitt
som tallene presentert her er, kunne gi en indikasjon på omfanget. Det er manglende data
for 2017 i Gamvik og Nesna kommune, derfor er det kun Lebesby og Bremanger som er
presentert her.

Av figur 6.3 ser vi at b lant elevene på u ngdomsskole i Lebesby kommune rapporteres det om
at hele 23 prosent av respondentene har vært tydelig beruset det siste året. På landsbasis er
andelen 12 prosent, noe som plasserer Lebesby langt over hva som er vanlig alkoholbruk
blant ungdomsskoleelever. Vi ser også at ungdommer i Bremanger ligger under landsnivået .

Når det gjelder nikotinforbruk er det tatt med to ulike statistikker, én for rø yk og én for snus.
Fra figur 6.4 ser vi at andelen ungdomsskoleelever som røyker daglig eller ukentlig i Lebesby
kommune ligger 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet og Bremanger kommune , samt 2
prosentpoeng over fylkesandelen.
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Figur 6.3 Alkoholberuset ungdomsskoleelever 2017, prosent
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Av figur 6.5 ser vi at snusing er betydelig mer utbredt blant respondentene blant
ungdomsskoleelevene i Lebesby enn røyking. Andelen som har svart at de snuser daglig eller
ukentlig ligger på hele 17 prosent. For Finnmark fylke ligger andelen på 6 prosent. Lebesby
kommune ligger høyt over alle de andre regionene.

Ungdomsskoleelevene i Lebesby kommune har et høyere forbruk av både alkohol og nikotin
enn sine jevngamle både i Finnmark og på landsbasis. Når det kommer til cannabisbruk
rapporteres det derimot om et langt mer positivt bilde i 2017 . S om v i kan se fra figur 6.6 b le
det i 2017 rapportert om 0 ungdomsskoleelever som har brukt cannabis én gang eller fler.
Man kan derfor forvente at det er et veldig lavt antall elever som har brukt cannabis i
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kommunen . På grunn av et lavt antall respondenter ka n man ikke være sikker på at det i
realiteten er slik at ingen av ungdomsskoleelevene i 2017 har brukt cannabis. Likevel er dette
gode tall for kommunen.

6.10 Trender omkring ungdommens seksualatferd U N NI

Offentlig statikk på de tte området er landsdekkende.

6.10.1 Prevensjon
Forbruken av prevensjon hos kvinner har de siste årene økt. Fortsatt er det p - piller som er
mest populært, men stadig flere velger langtidsvirkende reversibel prevensjon. I perioden
2009 - 2015 har bruken av p - stav økt med 759 prosent blant unge kvinner (16 - 19 år) , og bruk
av hormonspiral har i samme gruppe økt med 266 prosent.

Helsedirektoratet delte ut 5,5 millioner gratis kondomer i 2015, etterspørselen har holdt seg
stabilt høy de siste årene. Det er inge n tilgjengelig statistikk over kondomsalg i Norge utover
dette (Helsedirektoratet, 2018)

6.10.2 Klamydia .
I 2016 var det 501 tilfeller per 100 000 innbyggere av klamydiadiagnosen i Norge, mot 488
tilfeller per 100 000 innbyggere i 2015. I 2016 utgjorde a ldersgruppen 20 - 24 66 prosent av
de diagnostiserte. Klamydia rammer kvinner i større grad enn menn, og i 2016 var 60
prosent av de alle diagnostiserte kvinner. De høyeste forekomstene av klamydia i 2016 var i
Oslo (779), Troms (755) og Finnmark (657) (Nils en, Blystad, Kløvstad & Barlinn, 2017).
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6.10.3 Abort
Aborttallene i N orge har sunket jevnt siden innføringen av selvbestemt abort i 1978, og har
de siste årene vært historisk lave . Dette skyldes i stor grad nedgangen i tallet på uønsket
svangerskap for kvinner under 25 år, tallet er også synkende for alle aldersgrupper. Åtte av ti
aborter blir utført før uke ni. I 2017 ble det utført 12 733 svangerskapsavbrudd. Abortraten
var i 2017 10,6 per 1000 kvinne, mot 11,0 i 2016. Finnmark, T roms og Oslo har høyes t
forekomst av abort, med henholdsvis 13,6 - 13,5 og 13,5 per 1000 kvinne. For Finnmark har
det vært en nedgang på 24,4 prosent de siste fem årene (Folkehelseinstituttet, 2018a;
Folkehelseinstituttet, 2018d).

6.10.4 H PV - vaksine
H PV - infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er
seksuelt aktive vil bli smittet i løpet av livet. H PV - infeksjon forekommer hyppigst blant unge
seksuelt aktive personer. En infeksjon er som regel ufarlig og vil gå over av seg selv, men hos
noen kan en infeksjon føre til livmorhalskreft. I Norge får om lag 300 kvinner livmorhalskreft
hvert år, og 65 - 100 dør av sykdommen. H PV - vaksine har vært et tilbud til jenter i 7.
klassetrinn siden skoleåret 2009/2010. Fra høsten 2018 vil også gutter få samme tilbud. Det
vil gi lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldes H PV (Humant
papillomavirus). Derfor har også kvinner født i 1991 eller senere hatt tilbud om gratis H PV -
vaksine siden 1. november 20 16. Målet med vaksinasjonsprogrammet er å redusere antall
tilfeller av livmorhalskreft. Studier fra andre land viser at det er en nedgang i forekomsten av
alvorlig e forstadier til kreft etter at vaksinasjonen ble satt i gang (Folkehelseinstituttet,
2016). Kommunene skal sørge for et tilbud om H PV - vaksine til kvinner i målgruppen som
oppholder seg i kommunen uavhengig av deres folkeregistrerte adresse.

I tabell 6.2 s er vi at Lebesby kommune har lavest dekningsgrad blant kvinner som ikke er
inkludert i barne vaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonen består av tre injeksjoner i løpet av
ca 6 mnd. Det er derfor sannsynlig å tro at borteboende elever/studenter har tatt vaksinen
der de går på skole/studier.

Nesna kommune h ar meget god dekningsgrad for denne gruppen me n vi må ta hensyn til
faktum at Nesna kommune har både videregående skole og universitet i kommunen.

Statistikken er basert på folkeregistret bostedskommune, og disse tallene tar derfor ikke
hensyn til at kvinner i denne aldergruppen gjerne er borteboende studenter. I Lebesby
kommune er det rimelig å anta at en del av kvinnene som inngår i disse tallene ikke har tatt
vaksinen i kommunen grunnet annet studiested . I tillegg hadde kommunen svært
begrensede helsesøstertjenester og ansvaret for vaksinasjonen ble lagt til legekontoret.
Dette resulterte i begrenset informasjon og aktiv markedsføring av vaksinasjonsmuligheten.
Legekontoret informerte om H PV - vaksine på kommunens hjemmeside og med oppslag lokalt
flere steder i Kjøllefjord.

Likevel vil tallene gi en in dikasjon på hvor stor dekningsgraden av H PV - vaksinen er i Lebesby
kommune.
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6.11 Mat og måltider i barnehager og skole

I barnehagene serveres det lunsj og mellommåltid til alle barna mot en egenandel på 295 kr
per måned. Barn som ønsker frokost må ta med egen matpakke. På skolene får alle elevene
frukt en gang pr. dag etter kommunalt vedtak. Barn som er på SFO får også mat mot en
egenandel. Det er også et tilbud til alle elever på ungdomstrinnet i kommunen om skolelunsj
mo t kostpenger.

6.12 Annen risikoatferd/helsefremmende atferd

22 % av ungdom som svarte på Ungdata undersøkelsen i Lebesby kommune oppgir at de har
deltatt i slåsskamp en gang de siste 12 mnd. Dette er 2 % under fylkesgjennomsnittet og 1 %
over landsgjennomsnittet.

Vi må derfor anta at slåssing kan være et problem blant de unge.

http://www.ungdata.no/Atferdsproblemer/Slaassing?kommune=Lebesby

Det er ingen indikasjoner for at vi har «Beefing» i vår kommune. «Beefing» innebærer at to
personer avtaler og slåss, èn mot èn. Det er ikke lov å stoppe før en gir seg. Flere
ungdommer står rundt og heier, filmer og oppmuntrer til slåsskampene.

Mobbing, i Ungdata undersøkelsen har Lebesby kommune høye tall på mobbing.

http://www.ungdata.no/Atferdsproblemer/Blir - mobbet?kommune=Lebesby

Indikatoren er målt i spørsmålet; blir du selv utsatt for plaging , trusler eller utfrysing av
andre unge på skolen eller i fritiden. Tallene: Lebesby 16% ,Finnmark 11%, Norge 8%.

http://www.ungdata .no/Atferdsproblemer/Mobber - andre?kommune=Lebesby

T abell 6.2 HPV - vaksine, dekningsgrad blant kvinner
født 1991 - 1996

2016/2017
Lebesby 32,3
Gamvik 39,4
Nesna 50,7
Bremanger 37,9
Finnmark – Finnmárku 36,8
Hele landet 37,8
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, folkehelseinstituttet

http://www.ungdata.no/Atferdsproblemer/Slaassing?kommune=Lebesby
http://www.ungdata.no/Atferdsproblemer/Blir-mobbet?kommune=Lebesby
http://www.ungdata.no/Atferdsproblemer/Mobber-andre?kommune=Lebesby
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Ungdata tallene viser at Lebesby kommune ligger over både fylkes og landsgjennomsnittet
de som oppgir at de mobber eller plager andre. Tallene: Lebesby 6%, Finnmark 4%, Norge
2%.

7.0 Helsetilstand

Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel
risikofaktorer, forrebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte
mål som sykefravær o.l.

Hovedinntrykk

Lebesby kommune har en høy andel av sine innbyggere som får behandling for KOLS og
diabetes. Dette er to vanlige sykdommer, som ofte er et resultat av livsstil . På dette området
jobber kommunen aktivt med forebygging og oppfølging gjennom et prosjekt rettet mot
denne gruppen. Innbyggerne dør også i større g rad av hjerte - og karsykdommer og kreft enn
det som gjelder for fylke - og landsnivå. Det må dog poengteres at Lebesby kommune ligger
lan gt fra nærmeste sykehus, og særlig for hjerteinfarkt er kort avstand til sykehuset
avgjørende for rask tiltak. Vi ser og så at for psykisk helse så er det høyere forbruk av
legemidler som behandler denne sykdomsgruppen i Lebesby enn alle de andre regionene vi
sammenligner oss med. Det er også verdt å legge merke til at befolkningen i Finnmark er
minst fornøyd med egen helse i landet. Lebesby kommune har utfor dringer knyttet til
befolkningens helsetilstand det bør jobbes aktivt med for å bedre. Det er viktig å være klar
på at sykdommene som er dekt i dette avsnittet hører ofte sammen med individets
sosioøkonomiske status, hvor utdanningsnivå og inntekt er viktige faktorer. Å jobbe aktivt
for en generell heving av utdanningsnivået i kommunen kan også, sammen med mer
spesifikt forebyggende arbeid, virke positivt på helsetilstanden.

7.1 Forekomst av forebyggbare sykdommer («fol kesykdommer»)

Lebesby kommune har siden 2011 satset på forebyggende arbeid og oppfølging av diabetes -
og KOLS - pasienter gjennom et eget prosjekt, hvor sykepleier i samarbeid med lege følger
opp pasientene. Sykepleier har videreutdanning i diabetes og lungesykepleie. Prosjektet ble
avsluttet i 2014, men arbeidet videreføres gjennom ordinær drift. Det er også etablert
frisklivssentral, som driver forebyggende arbeid gjennom veiledning av personer som ønsker
å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold.

Oversikt over legemiddelbruk må ikke brukes synonymt med sykdomsforekomst, men den
kan være en indikator på sykdomsforekomst i befolkningen. Bruken av legemidler til
behandling kan gi verdifull innsikt i utbredelse av både sykdom og bakenforli ggende
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risikofaktorer, og vil også kunne gi en oversikt over helsetilstanden i befolkningen. I følge
folkehelseinstituttet vil bruk av legemidler foreskrevet på resept påvirkes av flere faktorer
utenom sykdomsforekomst, blant annet tilgang til lege og fors krivningspraksis blant legene.

Rundt 200 000 nordmenn har trolig KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) , og av disse har
mer enn halvparten diagnosen uten å vite om det. Forekomsten er økende, særlig blant
kvinner som allerede er mest utsatt for KOLS. Hove dårsaken til sykdommen er røyking som
forklarer to av tre tilfeller, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle.
Forekomsten av KOLS øker med økende tobakksforbruk og antall røykeår, og kan si noe om
befolkningens røykevaner (folkehelsei nstituttet , 2018d ). Av figur 7.1 ser vi at bruken av
legemidler for KOLS og astma er økende og at kommunens gjennomsnitt ligger o ver Nesna
og Bremanger kommune og fylkesgjennomsnittet. I 2015 - 2017 ligger vi 27 prosent over
landsnivået for bruk av KOLS - og astmamedisiner. Det er kun Nesna som ligger under
landsnivået.

Det anslås at totalt 190 000 nordmenn har diagnostisert type 2 - diabetes. Det er totalt flere
menn enn kvinner som har diabetes, på landsbasis er det åtte kvinner per ti menn (Strøm,
2014). Det er noen variasjoner i kjønnsforskjellene med alder og etnisk gruppe, blant annet
så har innvandrere med opprinnelse fra Sør - Asia og noen land i Afrika høyere risiko for type
2 - diabetes (Rabanal, 2013). Denne gruppen får ofte type 2 - diabetes i yngre alder enn det
etniske nordmenn gjør. Forekomsten av type 2 - diabetes øker kraftig med alderen, hvor
særlig eldre er utsatt. I 2012 v iste en studie at nesten 11 prosent av 80 - åringene brukte
blodsukkersenkende legemidler (Strøm, 2014). Forskning både internasjonalt og fra Norge
viser at type 2 - diabetes er mer utbredt i grupper med lav utdanning enn i grupper med
høyere utdanning (Agardh , 2011; Joseph, 2010). Det er i tråd med annen helseforskning som
viser hvordan de sosioøkonomiske fo rskjellene påvirker folkehelsen (Folkehelseinstituttet,
2017).
I følge folkehelseinstituttet (2017) varierer b e handlingen av sykdommen. Riktig kosthold,
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mo sjon og vektreduksjon kan for noen normalisere blodsukkeret og holde sykdommen
under kontroll. Rundt 70 % av pasientene må behandles med blodsukkersenkende
legemidler. Bruk av legemidler til behandling av type 2 - diabetes kan benyttes som en
indikator på fo rekomsten av type 2 - diabetes i befolkningen. En liten andel (< 10 %) av type 2 -
diabetes pasientene behandles kun med insulin , denne gruppen inngår ikke i tallene i figur
7.2 . Insulin i kombinasjon med andre blodsukkersenkende legemidler er mer vanlig, og d isse
pasientene vil være inkludert i tallene.
Overvekt fysisk inaktivitet er viktig e risikofaktor er for utvikling av type 2 - diabetes og
forekomst av type 2 - diabetes kan derfor si noe om befolkningens kosthold og fysisk aktivitet.
Røyking er også en risiko faktor for å utvikle diabetes. Om legemiddelbruk er en god indikator
på sykdomsforekomst må vurderes i lys av lokal kunnskap om behandlingsmetoder og
diagnostisering

Av figur 7.2 ser vi at Lebesby kommune ligger over de andre regionene i brukere av
legemidler til behandling av type 2 - diabetes. Kun Gamvik kommune har høyere antall
brukere. Det er en svak synkende tendens i antall brukere for Lebesby , noe som står i
kontrast til den ellers økende bruken. I perioden 2015 - 2017 lå Lebesby kommune 35 prose nt
over landsnivået, til sammenligning lå vi i 2011 - 2013 59 prosent over landsnivået noe som
skyldes en kombinasjon av økende tendens på landsnivå og en svak synkende tendens i
Lebesby kommune for hele perioden.

7.2 Bekymringsfullt nivå av visse sykdom mer
De vanligste årsakene til tidlig død i Norge er hjerte - og karsykdommer og kreft.
Dødeligheten av hjerte - og karsykdommer går ned i hele landet, men det er fremdeles
mange som lever med en hjerte - og karsykdom eller som får forebyggende behandling. For
denne sykdomsgruppen er det også sosiale forskjeller. Det er betydelige
utdanningsforskjeller i dødeligheten av hjerteinfarktsykdom. Tall fra 1994 til 2009 viser at de
med lav utdanning oftere får hjerteinfarkt, og andelen som dør i denne tidsperioden ett er
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infarkt er også høyere for gruppen med lav utdanning sammenlignet med grupper m ed høy
utdannelse (Igland, 2014; Folkehelseinstituttet, 2018 b ) .

De viktigste risikofaktorene for hjerte - og karsykdommer er:

Tobakksrøyking
Høyt blodtrykk
Høyt kolesterol
Då rlig kosthold
Lite fysisk aktivitet
Diabetes
Overvekt
Høyt alkoholinntak
Familiehistorie/arvelige forhold
Høy alder
Mannlig kjønn

Helsedirektoratet har fulgt opp dette i den nasjonale faglige retningslinjen for forebygging av
hjertekarsykdommer (Helsedirektoratet, 2017). D ødeligheten har gått ned i alle
utdanningsgrupper, likevel er det fortsatt et stort gap mellom de som har
grunns koleutdanning og de som har høyskole/universitetsutdanning. De med høy utdanning
har som tidligere nevnt, et mer fysisk aktivt liv, de har lavere blodtrykk og har sjeldnere
fedme sammenlignet med de med lavere utdanning. Utdanningsforskjellene i disse
ris ikofaktorene i høy grad forskjellene i dødelighet av hjerteinfarktsykdom blant
utdanningsgruppene (Strand, 2004).

Av figur 7.34 kan vi se at både Lebesby og Gamvik kommune har en høy forekomst av
dødelighet forårsaket av hjerte - og karsykdommer. Vi ligger over både fylkes - og landsnivå.

4 Hoveddiagnosene i denne sykdomsgruppen er hjerte - og karsykdommer, iskemisk hjertesykdom og
hjerneslag.
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Forebygging av kreft foregår på et vidt spekter av folkehelsen. En del risikofaktorer for kreft
er også risikofaktorer for andre sykdommer som hjerte - og karsykdommer, KOLS og
diabetes. Blant annet så er bruk av tobakk en av de viktigste risikofaktorene for en del typer
kreft. Dårlig kosthold, fedme og lite fysisk aktivitet er alle risikofaktorer som det jobbes
aktivt med i helsesektoren. Alkohol øker også risikoen for flere typer kreft, det samme gjør
kroniske infeksjon er. Både H PV - vaksine og Heppatitt B - vaksine er satt inn i
barnevaksinasjonsprogrammet for nettopp forebygging av henholdsvis livmorhalskreft og
leverkreft. I tillegg har det siden 2005 vært landsdekkende mammografiprogram for å
oppdage brystkreft på et ti d lig stadium (Folkehelseinstituttet, 2018c)

Tidlig dødelighet forårsaket av kreft er også høyere i Lebesby og Gamvik kommune enn de
andre regionene vi sammenligner oss med , se figur 7.45. Også for kreft er det
sosioøkonomiske forskjeller for overlevelsen av en kreftsykdom. En ny studie fra 2016
(Skyrud) viser at kreftpasienter med høy utdanning og høy inntekt har høyere overlevelse for
de vanligste kreftformene, sammenlignet med pasienter fra grupper med lavere utdanning
og inntekt.

7. 3 Forekomst av psyk isk e lidelser

Psykisk helse - hvordan vi har det med oss selv og de rundt oss, er en viktig del av
folkehelsearbeidet. Både tiltak som fremmer god psykisk helse for hele befolkningen, og som
forebygger psykiske helseplager.

Livet går opp og ned for oss a lle, og det å oppleve vanskelige perioder er en del av livet. Det
betyr at psykisk helse ikke handler om noen få, men oss alle. Selv om man kan oppleve
utfordringer som psykiske helseplager, betyr ikke det at man ikke kan ha et godt liv.

5 De vanligste kreftdiagnosene som inngår i tallene er lungekreft, prostatakreft og brystkreft, i tillegg til annen
kreftformer.
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Det går an å oppleve høy grad av livskvalitet selv om man har mange plager. På den andre
siden går det an å oppleve lav livskvalitet selv om man ikke har noen plager. Derfor må vi
snakke om både psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet.

Livskval itet handler om hva som gir livet verdi og mening, å oppleve tilhørighet, trygghet og
mestring. Dette betyr at kommunes mål må være at hele befolkningen har arenaer hvor de
føler at de hører til, har ting de mestrer, og noen de er trygge på.

Et slikt foku s handler både om å forebygge psykiske helseplager, samtidig som man er
opptatt av hvordan man kan skape gode liv uavhengig av eventuelle plager. Psykiske lidelser
er svært vanlig i befolkningen, men forekomsten er stabil. Ca. en tredel av voksne har en
ps ykisk lidelse i løpet av et år (inkludert alkoholmisbruk), mens 8 % av barn og unge til
enhver tid har en psykisk lidelse. Sett under ett er angstlidelser den vanligste psykiske
lidelsen hos både barn, unge og voksne, fulgt av depresjon. Sykmeldinger, ufør epensjon og
økt dødelighet er noen av de viktigste følgene av psykiske sykdommer.

Arveligheten for psykiske plager, depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser er
forholdsvis moderat. Det betyr at miljøforhold samlet er noe viktigere enn gener for disse
lidelsene. Stort sett er det enighet om at en trygg tilknytning til omsorgspersoner i
barndommen har betydning for senere psykisk helse. Gjennom hele livet gir sosial isolasjon
og ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til andre menne sker beskytter.
Traumatiske opplevelser, som alvorlige ulykker eller vold mot en selv eller ens nærmeste,
kan gi varige psykiske skader. Daglige og vedvarende belastninger er vel så viktige som
traumatiske hendelser. Her skal nevnes brenning av Finnmark og fornorskning (se 2.5.1.)

Flere belastningsfaktorer som virker sammen over lang tid, gir høy risiko, tilsynelatende
høyere enn summen av risiko knyttet til hver enkelt faktor. Tilsvarende kan
beskyttelsesfaktorer som for eksempel nære og trygge forhold til andre mennesker, gi ekstra
beskyttelse mot hendelser eller belastninger som ellers ville ha medført høy risiko. En god
selvfølelse, og spesielt følelsen av å kunne mestre utfordringer og problemer, har stor
betydning for god psykisk helse (Folkehelseinsti tuttet, 2018f) .

Av figur 7.5 ser vi at legemiddelbruk for psykiske lidelser er noe høyere for Lebesby
kommune enn for resten av landet og kommunene vi sammenligner oss med. Som nevnt i
avsnitt 7.1 så må ikke oversikt over legemiddelbruk brukes synonymt med
sykdomsforekoms t, selv om det er en indikator på sykdomsforekomst i befolkningen.
Kommunen har kommunepsykolog, miljøterapeut rus, samt miljøarbeider (psykiatrisk
hjelpepleier). I tillegg er psykiatrisk sykepleier tilgjengelig i hjemmetjenesten. Kommunen
har også stort f okus på forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, og har SLT - koordinator
i prosjektstilling
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7.4 Befolkningens trivsel eller selvopplevde helse

Ved å se på egenvurdert helse blant befolkningen kan man få et viktig innblikk i sykeligheten
og bruk av h elsetjenester. Det kan også brukes til å følge med på befolkningens helsestatus
over tid. På landsbasis viser Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse at de fleste har en
positiv oppfatning av egen helse, og litt flere unge enn eldre vurderer sin egen helse som
god eller meget god. Det er ikke tilgjengelige tall for Lebesby kommune på befolkningens
selvopplevde helse, men vi kan se på fylkesnivå hvordan Finnmark ligger an i forhold til
resten av landet. De tre nordligste fylkene har lavest andel av befo lkningen som er fornøyd
med helsa (Møre og Romsdal har dog samme prosent som Nordland, 68 prosent). Figur 7.6
viser at i 2016 kommer Finnmark dårligst ut av de tre nordligste fylkene, hvor 64,5 prosent
av befolkningen er fornøyd med egen helse mot 71,3 pro sent på landsbasis.
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8.0 Sosial ulikhet i helse

Sosiale helseforskjeller henger sammen med grunnleggende sosiale og økonomiske
forskjeller i samfunnet. De sosiale ulikhetene i helse danner en gradient gjennom alle
sosioøkonomiske grupper i befolkningen, og er dermed et problem som berører alle, ikke
bar e de relativt få som er fattige.

Folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og
utjevne sosiale helseforskjeller. Dette omfatter helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold, samt at arbeidet skal bidra t il å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse. Sosial ulikhet i helse måles gruppevis etter inntekt, utdanning, yrke, kjønn og etnisk -
og kulturell bakgrunn. Et stabilt mønster har avtegnet seg ved at helsestatusen blir bedre jo
høyere i d et sosioøkonomiske hierarkiet man befinner seg. Enkelt sagt: Dess bedre inntekt
og bedre jobb man har – jo mindre syk og lengre levetid vil man statistisk kunne oppleve.
Befolkningens totale helsepotensiale utnyttes ikke fullt ut. Derfor er det en viktig o ppgave
for kommune og samfunn å jobbe for å minske sosial ulikhet i helse. Det er mange faktorer
som spiller inn på dette og heller ingen enkel årsaksforbindelse. Å ha tilgang til positive
ressurser, både de materielle og psykososiale, anses likevel som es sensielt. Nøkkelen til å
redusere helseforskjellene ligger i å påvirke fordelingen av dem. Sosiale helseforskjeller er
urettferdige og representerer et tap for både enkeltmennesker, familier og samfunnet.

Lebesby kommune jobber med flere tiltak riktet mot sosial ulikhet for eksempel
kulturaktiviteter/ sommercamp for barn deres familier ikke har råd til å dra på ferie. De
faktorene som påvirker risiko for å utvikle problemer, har også betydning for
bedringsprosesser og for livskvalitet.

1. Deltakelse og so sial inkludering - studier tyder på at forekomsten av
rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer er mindre i stabile samfunn med tette
bånd mellom mennesker.

Tiltak : Etablere godt samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og foreninger.

( Selvhjelpsgrupper, brukerstyrte tilbud, likemannsarbeid, velferds – og
aktivitetstiltak for barn, funksjonshemmede, eldre og andre som har behov, personlig
assistanse, støttekontakter, treningskontkater)

2. Bolig – Bolig er avgjørende fo r helse, selvstendighet og deltakelse

Tiltak: Sikre at alle har gode og trygge boforhold

( Boligsosial handlingsplan , hvor målet må være at alle skal bo trygt og godt,
fortrinnsvis i egen bolig. )

3. Utdanning og arbeid – fremmer god helse , innflytelse og selvstendighet, og har
betydning for den enkeltes økonomi.
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Tiltak: Opprettholde/etablere gode arbeidsrettede tiltak ved bruk av
Tilretteleggingstilskudd, Arbeid med bistand, Oppfølgingstiltak og lønnstilskudd,
Kvalifiseringsprogram, Indi viduell jobbstøtte, Brukerstyrt klubbhus.

4. Personlig økonomi - Mange som sliter med dårlig psykisk helse og/eller psykiske
lidelser over tid vil kunne ha dårlig økonomi.

Økonomisk rådgivning inngår i N AV . kontorets råd – og veiledningsplikt, frivilli g eller
tvungen forvaltning av den enkeltes økonomi

Fysisk aktivitet , - Fysisk aktivitet gir en rekke positive effekter som økt velvære, mestring ,
redusert stress og uro.

Ernæring, - Riktig ernæring og et variert kosthold har stor betydning for helse – og
livskvalitet.

Tobakk/snus og – svært utbredt blant personer med rus – og/eller rusmiddelproblemer, og
er en av årsakene til kortere forventet levealder.

Søvn – Søvnvansker er blant vanligste helseplagene i befolkningen og er et debutsymptom
ved de fleste psykiske lidelser.

Naturen som terapirom – Naturen viser seg å ha en beroligende effekt på sinnet vårt , noe
som gjør det lettere å snakke om følelser og problemer, samtidig som man lettere kan få nye
perspektiver på hvorfor vi har det vanskelig.

Tiltak: Opprettholde og utvide tilbudet til Frisklivssentralen til røykerslutt, opplæring i om
søvn og forebygging av søvnvansker, Naturen som terapirom
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