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Forord  
Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og 
omsorgstjenester. Begge disse nye lovene inngår i samhandlingsreformen. Med folkehelseloven og 
samhandlingsreformen har kommunene fått større ansvar for folkehelsearbeid. Folkehelseloven 
bygger opp under viktigheten av tverrsektoriell innsats og påpeker at ansvaret for å fremme 
folkehelse og forebygge sykdom angår hele samfunnet.  
 
Alta kommunes arbeid med folkehelse har vært systematisert siden 2007. I perioden 2007-2009 
deltok Alta kommune som en av totalt 11 kommuner i Finnmark fylke i det tre- årige prosjektet 
”Med liv og lyst i lys og mørke – partnerskap om folkehelse i Finnmark”, initiert av Finnmark 
fylkeskommune. Det foreligger en egen sluttrapport fra dette arbeidet. I 2010 og 2011 jobbet en 
tverrsektoriell folkehelsegruppe i kommunen, og i mai 2010 vedtok kommunestyret i Alta en 
strategi for videre arbeid med folkehelse i Alta kommune.  
 
Den nye folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å 
fremme folkehelse gjennom et systematisk arbeid. I den tidligere kommunehelsetjenesteloven ble 
oppgavene lagt til helsetjenesten i kommunen, men i den nye folkehelseloven er ansvaret for 
folkehelse lagt til kommunen som sådan, og prinsippet om å fremme folkehelse i alle sektorer – 
”helse i alt vi gjør”. Det nye regelverket angir en arbeidsform for folkehelsearbeidet, og 
bestemmelsene er tilpasset plan- og bygningsloven.  
 
Samtidig som det nye lovverket ble igangsatt publiserte Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for 
alle landets kommuner. Folkehelseprofilen skal hjelpe lokale myndigheter å skaffe seg oversikt 
over folkehelsetilstanden i kommunene.  
 
Med bakgrunn i den nye folkehelseloven opprettet rådmannen en ny tverrsektoriell 
folkehelsegruppe i Alta kommune. Folkehelsegruppen har fått i mandat å utarbeide en sak til 
politisk behandling om kommunens folkehelseutfordringer og videre arbeid med folkehelse i Alta 
kommune. Videre har alle medlemmer i gruppen et helhetlig ansvar for folkehelse i egen sektor.  
 
Omtalen av folkehelseutfordringer er basert på opplysninger fra folkehelseprofilen til Alta 
kommune (Folkehelseinstituttet), se vedlegg 1. Alle medlemmer i tverrsektoriell folkehelsegruppe 
har videre kartlagt folkehelseutfordringer i egen sektor. Det ble ikke laget noen mal for dette 
arbeidet.  
 
Folkehelsedokumentet for Alta kommune er sendt på offentlig høring før det vedtas politisk.  
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Sammendrag  

Dette dokumentet er ikke en ”plan for folkehelsen” i Alta. Dokumentet inneholder en oversikt 
over folkehelseutfordringer i Alta, og forslag til strategier, mål og tiltak for å møte de viktigste 
utfordringene sett ut fra Alta kommunes situasjon i dag. Dokumentet inngår således som et 
kunnskapsgrunnlag for formelle planprosesser hjemlet i plan- og bygningsloven. Dette gjelder i 
første rekke kommuneplanen, men også kommunedelplaner som skal utarbeides, jf. kommunens 
vedtatte planstrategi. Det er i disse planene kommunens folkehelsepolitikk utformes og vedtas.  

 
I dokumentets innledning gis det en presentasjon av det nye lovverket innen folkehelse samt krav 
til kommunene. Det er også en omtale av organisering og kartlegging som er utført i Alta.  
 
Jamfør folkehelseloven § 5, så skal kommunene ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette dokumentet 
inneholder derfor et innholdsrikt kapittel som omhandler status og folkehelseutfordringer i Alta 
kommune, og det er gitt en omtale av følgende forhold:  

• Befolkningen  
• Oppvekst- og levekårsforhold  
• Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø (miljøfaktorer) 
• Skader og ulykker  
• Helserelatert atferd (levevaner) 
• Helsetilstand  

 
Folkehelseutfordringene vil kunne endres over år. Det vil derfor være viktig at kommunen har et 
system for årlig oppdatering og evaluering av dette dokumentet.  
 
I kapittel 3 gis det en oppsummering av alle folkehelseutfordringene i Alta kommune, mens det i 
kap 4 er gjort en omtale av de viktigste folkehelseutfordringene. Folkehelsegruppen har 
konkludert med følgende tre innsatsområder som viktige i det videre arbeidet med folkehelse i 
Alta, dette er:  
 

1. ”Helse i alt vi gjør” 
2. Barn og unge  
3. Det aktive og sunne Alta 

 
I arbeidet med folkehelse i en kommune er det påpekt at det er svært viktig å avsette ressurser, 
inkludert økonomi.  
 
Folkehelseloven forutsetter at hele kommunen arbeider med folkehelse. Det innebærer at dette 
arbeidet må forankres i kommunestyret, og det må sikres at alle politiske organ har med seg 
folkehelseperspektivet i sitt virke. Folkehelsearbeidet må realiseres gjennom en felles forståelse i 
Alta som samfunn slik at vi får det store folkehelsearbeidet inn i alle deler av samfunnet. 



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

4

Innholdsfortegnelse  
Forord ..............................................................................................................................................2 
Sammendrag ...................................................................................................................................3 

 
1. Innledning....................................................................................................................................6 
1.1 Lovverket og krav til kommunen......................................................................... 6 

1.1.1 Folkehelseloven............................................................................................ 6 

1.1.2 Folkehelseforskriften.................................................................................. 11 

1.1.3 Forholdet til kommunens plansystem ....................................................... 13 
1.2 Organisering og kartlegging .............................................................................. 14 
2. Folkehelse – status og utfordringer i Alta .................................................................................16 
2.1 Befolkningen......................................................................................................16 

2.2 Oppvekst- og levekårsforhold ........................................................................... 21 
2.2.1 Utdanning ................................................................................................... 21 

2.2.2 Økonomiske vilkår ...................................................................................... 23 

2.2.3 Arbeid ......................................................................................................... 27 
2.2.4 Bolig......................................................................................................... 30 
2.2.5 Kultur....................................................................................................... 32 

2.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø (miljøfaktorer) ................................. 35 

2.3.1 Drikkevann.................................................................................................. 35 

2.3.2 Friområder, grønnstruktur og idrettsanlegg.............................................. 37 

2.3.3 Forurensning............................................................................................... 38 

2.3.4 Trivsel og miljø i skoler og barnehager ...................................................... 40 
2.3.5 Skader og ulykker ....................................................................................... 42 

2.3.6 Sykdom / smittevern .................................................................................. 49 

2.3.7 Universell utforming................................................................................... 51 

2.4 Helserelatert atferd / levevaner........................................................................ 53 
2.4.1 Fysisk aktivitet og friluftsliv ........................................................................ 53 
2.4.2 Kosthold......................................................................................................57 

2.4.3 Tobakk ........................................................................................................ 59 

2.4.4 Rus og alkoholforbruk ................................................................................ 62 
2.4.5 Tannhelse ................................................................................................... 64 

Utfordringer for kap 2.4.5, tannhelse: .................................................................... 65 
2.5 Opplysninger om helsetilstand ......................................................................... 66 

2.5.1 Psykisk helse ............................................................................................... 66 

2.5.2 Livsstilssykdommer..................................................................................... 67 

2.5.3 Helse og sykdom......................................................................................... 70 
3. Oppsummering av folkehelseutfordringer for Alta...................................................................73 
4. Hva er de viktigste folkehelseutfordringene for Alta kommune? .........................................78 
5. Strategi ......................................................................................................................................79 
6. Organisering og økonomi ..........................................................................................................81 



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

5

6. 1 Organisering ..................................................................................................... 81 

6.2  Økonomi ........................................................................................................... 81 
7. Innsatsområder, mål og tiltak ...................................................................................................83 
8. Vedlegg ......................................................................................................................................85 
9. Referanseliste ............................................................................................................................87 

 



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

6

1. Innledning  
 
Den nye folkehelseloven stiller en rekke krav til kommunene. Alta kommune valgte i januar 2012 å 
etablere en tverrsektoriell folkehelsegruppe som skulle arbeide med de nye kravene til kommune.  
 
Folkehelseloven er gjeldende fra 1. januar 2012. 24. juni 2012 ble det fastsatt en 
folkehelseforskrift, med hjemmel i folkehelselovens § 5, § 8, § 21 og § 25  
 
Forebyggende arbeid  
Å fjerne, hindre eller stenge for faktorer som kan føre til sykdom, skade eller andre problemer.  
 
Forebyggende arbeid deles gjerne inn i tre nivåer:  

• Primærforebygging. ”Den genuine forebyggingen”. Å styrke helsen og hindre utvikling av 
sykdom, skade eller lyte.  

• Sekundærforebygging. Tidlig inngrepen. Å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre 
tilbakefall  

• Tertiærforebygging. Å hindre forverring og sikre best mulig liv med den helsesvikten som 
foreligger (habilitering og rehabilitering)  

 
Helsefremmende arbeid  
”å fylle på” med ting som er gode og positive, og som gjør at vi får det bedre 
Her venter vi ikke for å se om noen blir syke eller får problemer, vi gjør noe for eller med alle, før 
det er kommet så langt. 

 
 

1.1 Lovverket og krav til kommunen  

1.1.1 Folkehelseloven  

Den nye folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk 
og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige 
helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en 
forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.  
 
 

• Folkehelse er alt i samfunnet som er av betydning for folks helse 
• Arbeidet med folkehelse er viktig i hele kommunen 
• Folkehelsetiltak bør nå store grupper av befolkningen  

 

folkehelsearbeid skal bidra til å fremme befolkningens helse  
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Kommunens ansvar i folkehelseloven er i henhold til  
• §§ 4-7 (folkehelse) 
• §§ 8-19 (miljørettet helsevern) 
• § 27 (samfunnsmedisinsk kompetanse) 
• § 28 (beredskap) 
• § 30 (internkontroll)  

 
Det er spesielt kommunens ansvar i henhold til kravene i §§ 4-7 som er vektlagt i dette 
dokumentet. Vi gjengir her de ulike forskriftskravene samt beskriver hva som vil være viktig for 
kommunen.  
 
Innledende bestemmelser, §§ 1-3 (formål, virkeområde og definisjoner)  

§ 1. Formål 
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse. 
 
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og 
samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for 
et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 

        

§ 2. Virkeområde  
Loven gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Det som er fastsatt for 
fylkeskommuner i denne loven gjelder også for Oslo kommune.  
 
Lovens kapittel 3 gjelder i tillegg for privat og offentlig virksomhet og eiendom når forhold ved 
disse direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. 
 
Kongen kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen og kan fastsette særlige 
regler av hensyn til stedlige forhold. Kongen kan bestemme om og i hvilken utstrekning 
bestemmelser gitt i loven her skal gjelde på norske skip i utenriksfart, i norske sivile luftfartøyer i 
internasjonal trafikk og på installasjoner og fartøy i arbeid på den norske kontinentalsokkelen. 
 
Loven gjelder for helsepersonell, offentlige tjenestemenn og private der dette fastsettes i medhold 
av §§ 28 og 29.  
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§ 3. Definisjoner  
I loven her menes med  

a) folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning 
b) folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller 
som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller 
indirekte påvirker helsen. 

 
§ 4. Kommunenes ansvar for folkehelsearbeid  
 

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid  

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 
og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning 
av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha 
negativ innvirkning på helsen.  
 
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og 
deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.  

 
Viktig for Alta kommune vil dermed være:  

• kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen 
er tillagt 

• kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn til ivaretatt av andre myndigheter og 
virksomheter 

• kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor 
 
 
§ 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen.  

 

§ 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 
negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: 
 
A) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter 

§§ 20 og 25, 
B) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-3 og 
C) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning 

på befolkningens helse 
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Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder 
vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller 
sosiale helseforskjeller. 
 
Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommunens oversikt. 

 
Viktig for Alta kommune vil dermed være: 

• At kommunen har skriftlig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de 
faktorer som kan virke inn på denne 

• Konsekvenser og årsaksforhold skal 
vurderes  

• At kommunen er særlig oppmerksom 
på trekk ved utviklingen som kan skape 
eller opprettholde sosiale eller 
helsemessige helseforskjeller  

 

§ 6. Mål og planlegging  

 

 § 6. Mål og planlegging   
 

Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 
planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. 
plan- og bygningsloven § 10-1.  
 

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 
fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de 
utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 

 

Viktig for Alta kommune vil dermed være:  

• Kommunens oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 
skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi  

§ 7. Folkehelsetiltak  

  

§ 7.  Folkehelsetiltak  

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, 
jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som 
bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, 
skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.  
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Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen 
kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. 

 

Viktig for Alta kommune vil dermed være:  

• Å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer  

 
Folkehelseloven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Kommunen 
skal bruke alle sine virkemidler for å fremme folkehelse. Folkehelselovens §§ 4-7 angir arbeidsform 
for folkehelsearbeidet. Systematikken kan fremstilles ved at bestemmelsene i loven plasseres i 
form av en styringssirkel, som illustrert i figur 1. Som det fremgår av sirkelen er oversikten 
grunnlaget for lovens øvrige bestemmelser.  
 
Figuren under illustrerer det systematiske folkehelsearbeidet i kommuner 

 
 

 
 

Folkehelseloven bygger opp under viktigheten av tverrsektoriell innsats og påpeker at 
ansvaret for å ivareta helse og forebygge helsearbeid angår alle kommunens sektorer. 
Folkehelsearbeidet må sees i et langsiktig perspektiv. 
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1.1.2 Folkehelseforskriften  

 
I juli 2012 kom det en forskrift om oversikt over folkehelsen (folkehelseforskriften), jfr. 
blant annet folkehelseloven § 5. Forskriften skal legge til rette for systematisk og 
kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Forskriften skal bidra til samordning og standardisering 
av arbeid med oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan virke inn på denne.  
 
Aktuelle krav i forskriften:  

§ 3. Krav til oversiktens innhold  

 

§ 3. Krav til oversiktens innhold  

 

Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av:  
 
a) befolkningssammensetning  
b) oppvekst- og levekårsforhold  
c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
d) skader og ulykker 
e) helserelatert atferd og 
f) helsetilstand 
 
   Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og 
arbeidsforhold og utdanningsforhold. Med helserelatert atferd menes for eksempel 
fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og rusmidler. 
 
Oversikten skal inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser og 
identifisere ressurser og folkehelseutfordringer lokalt og regionalt. Kommunen og 
fylkeskommunen skal være særlig oppmerksomme på trekk ved utviklingen som kan 
skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 
helseforskjeller. I kommuner der det er grunn til å anta at det foreligger spesielle 
folkehelseutfordringer for den samiske befolkning, skal disse vurderes. 
 

 
Viktig for Alta kommune vil dermed være:  

• Kommunen skal ha oversikt over opplysninger og vurderinger av punktene a-f over 
• Kommunens oversikt skal inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og 

konsekvenser og identifisere ressurser og folkehelseutfordringer lokalt og regionalt 
• Kommunen skal være oppmerksom på sosial ulikhet i helse  
• Kommunen skal vurdere spesielle folkehelseutfordringer for den samiske 

befolkningen  
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§ 4. Løpende oversiktsarbeid  

§ 4. Løpende oversiktsarbeid  

Kommuner og fylkeskommuner skal løpende ha oversikt over folkehelsen. Den 
løpende oversikten skal dokumenteres på hensiktsmessig måte som en del av 
ordinær virksomhet 

 
Viktig for Alta kommune vil dermed være:  

• Kommunen må ha et system for løpende oversikt over folkehelsen  
 

§ 5. Krav om oversiktsdokument hvert fjerde år  

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert 
fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. 
Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter 
plan- og bygningsloven § 7-1 og § 10-1. Oversiktsdokumentet skal ikke inneholde 
opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1.  

Kommunen skal samarbeide og utveksle informasjon med fylkeskommunen i arbeidet 
med oversiktsdokumentet. Fylkeskommunen skal understøtte kommunene, 
samarbeide og utveksle informasjon med kommunene i arbeidet med sitt 
oversiktsdokument. 

        
Viktig for Alta kommune vil dermed være:  

• At det utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert 4. år, og at dette dokumentet 
ligger til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet i kommunen  

• Oversiktsdokumentet skal være allment tilgjengelig slik at frivillige organisasjoner og 
befolkningen får tilgang til informasjon som grunnlag for å medvirke i 
beslutningsprosesser av betydning for folkehelsen 
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1.1.3 Forholdet til kommunens plansystem 

Den nye folkehelseloven blir populært omtalt som den nye ”lillesøsteren” til plan- og 
bygningsloven fordi loven så sterkt understreker folkehelsens betydning for 
samfunnsutviklingen. Med kravet om oversiktsdokumentet jf. § 5, får kommunen et 
grunnlag for å fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet som svar på utfordringene 
lokalt. Dette kommer klart fram i lovens § 6. 

Det er viktig å merke seg at dokumentet du leser nå ikke er en ”plan for folkehelsen” i Alta. 
Dokumentet inneholder en oversikt over folkehelseutfordringer i Alta, og forslag til 
strategier, mål og tiltak for å møte de viktigste utfordringene sett ut fra Alta kommunes 
situasjon i dag. Dokumentet inngår således som et kunnskapsgrunnlag for formelle 
planprosesser hjemlet i plan- og bygningsloven. Dette gjelder i første rekke kommuneplanen, 
men også kommunedelplaner som skal utarbeides, jf. kommunens vedtatte planstrategi. Det 
er i disse planene kommunens folkehelsepolitikk utformes og vedtas.  

Som det framgår av kommunal planstrategi for Alta (side 15) er det bred politisk enighet om 
at folkehelse blir et viktig tema i den nylig oppstartete rulleringen av kommuneplanens 
samfunnsdel (Alta vil). Oversiktsdokumentet du leser nå blir et viktig grunnlag når de 
overordnete politiske mål og strategier for kommunens folkehelsearbeid skal meisles ut. 
Figuren under illustrerer plansyklusen for kommuneplan og økonomiplan, årsbudsjett mv., 
og hvordan oversiktsdokumentet er tenkt å forholde seg til denne syklusen, jf. 
folkehelselovens § 6. 

 

Illustrasjon 1: Forholdet mellom folkehelseloven (oversiktsdokumentet) og det kommunale 
plansystemets rulleringshjul. 

 

Oversikts-
dokumentet etter 

folkehelseloven § 5 

Kommunal 
planstrategi Utarbeides 

hvert 4. år: 
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1.2 Organisering og kartlegging  

 
Informasjon om folkehelsegruppen:  
Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for arbeidet med folkehelse i Alta kommune.  
 
Tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta kommune ble etablert i januar 2012, og består av 
følgende:  
 
Sektor Tittel / arbeidsfelt  Navn 

Helse- og sosialsektor Kommuneoverlege Frode Øvrejord  (leder)  

Helse- og sosialsektor Helsekonsulent (fagområde miljørettet 
helsevern) 

Kristin Tørum  
(kontaktperson folkehelse)  

Kultur* Rådgiver og koordinator FYSAK Aase-Kristin H. Abrahamsen  

Barn- og ungesektor* Kommunalleder Per Hindenes  

Barn- og ungesektor* Rådgiver (helsesøster) Tone Dervo 

Drift- og 
utbyggingssektor 

Konsulent  May H. Ditlefsen  

Avdeling for 
samfunnsutvikling 

Areal- og samfunnsplanlegger Andreas Foss Westgaard 

* Kultursektoren ble sommeren 2012 et virksomhetsområde under barn- og ungesektoren, sektoren heter nå 
oppvekst- og kultursektoren.  
 

Oppgave:  
Folkehelsegruppen har fått i oppgave å utføre følgende:  

• Kartlegge folkehelseutfordringer i Alta kommune  
• Beskrive folkehelsestatus i Alta kommune 

• Analysere folkehelseutfordringene 
• Anvise mulige innsatsområder og prioriteringer  

• Hva må Alta kommune gjøre for å få dette til 
 
Saken skal inneholde:  

1. Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen (jfr.§ 5 
folkehelseloven), folkehelsestatus, kartlegging og analysere  

a. Folkehelseprofil for Alta kommune  
b. Lokale forhold  

2. Forslag til nødvendige folkehelsetiltak for å møte kommunenes utfordringer (§ 7 i 
folkehelseloven)  

3. Ressurs til folkehelse eller folkehelsekoordinator  
a. Oppgaver (innhold, strategi) 
b. Forankring  
c. Ressurser (økonomi og hvem)  
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Kartlegging:  
Utredningen er basert på opplysninger fra statlige helsemyndigheter og kartlegging i egen 
kommune. Under følger en oversikt over det som er benyttet av grunnlagsmateriale.  
 
Folkehelseprofilen for Alta kommune  
Folkehelseinstituttet publiserte i januar 2012 folkehelseprofiler for alle landets kommuner. 
Folkehelseprofilen skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg oversikt over 
folkehelsetilstanden i kommunene. Folkehelseprofilen er ikke ferdig utviklet og mangler svar 
på noen indikatorer, men gir et oversiktsbilde for kommunen. Folkehelseprofilen er delt inn i 
områdene befolkningen, levekår, miljø, skole, levevaner samt helse og sykdom. All statistikk 
er basert på innrapporterte data fra kommunen til ulike offentlige statistikkdatabaser. 
Tallene som gjengis er fra 2010 og 2011, men her forutsettes at dette like fullt gir et bilde av 
folkehelsestatus i Alta kommune. Folkehelseprofilen vil revideres årlig.  
 
Folkehelseprofil for Alta kommune er vedlagt. 
 
Kartlegging i kommunens sektorer 
Alle medlemmer i den tverrsektorielle folkehelsegruppen hatt et ansvar med å kartlegge 
status og utfordringer innen folkehelse i egen sektor. Det ble ikke laget noe mal for dette 
arbeidet.  
 
Kommunale planer som ligger til grunn i arbeidet: 

• Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 23.03.04 
• Plan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt av kommunestyret, 26.06.12. 

• Norm for lekeplasser i Alta kommune, datert 21.01.08 
• Offentlig uterom i Alta kommune, 28.02.12 

• Grønnstruktur, bakgrunnsdata for kommuneplanenes arealdel, datert 24.09.09. 
• Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 
• Årsrapport for salg og skjenkesteder 2011 

• Kommunedelplan helse  
• Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 2010-2014 
• Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune, mål og satsningsområder 2010-2013 
• Tannhelseplan for Finnmark fylkeskommune, 2010-2013 

 
Annet grunnlagsmateriale:  

• Helse Finnmark og skaderegisteret ved Hammerfest sykehus 
• Statistisk sentralbyrå  

 
For ytterligere referanser vises det til referanseliste bakerst i dokumentet. 



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

16

2. Folkehelse – status og utfordringer i Alta 
 
Jamfør folkehelseloven § 5, så skal kommunene ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.  
 
Det er tatt utgangspunkt i folkehelseforskriften, og det er videre i dette kapittelet inndelt i 
følgende underkapitler:  

• Befolkningen  
• Oppvekst- og levekårsforhold  
• Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø (miljøfaktorer) 
• Skader og ulykker  
• Helserelatert atferd (levevaner) 
• Helsetilstand  

 
Under hvert underkapittel er det gjengitt informasjon som fremkommer i 
folkehelseforskriftens merknader.  
 
Både status og utfordringer blir omtalt.  

2.1 Befolkningen  

 
Folkehelseforskriftens krav: grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte antall 
innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster m.v.  

 
Status/fakta:  
Finnmark fylke har per 01.07.12 en folkemengde på 74.242 personer. Det er 19 kommuner i 
fylket, og Alta kommune er den mest folkerike kommunen med 19.477 personer på samme 
tidspunkt (referanse: Statistisk sentralbyrå)  
 
Generelt kan man si følgende om befolkningen i Alta kommune:  

• Alta kommune har befolkningsvekst hvert år i perioden 2001-2010 

• Kommunen har fødselsoverskudd (antall fødte minus antall døde) i samme periode. 
• Nettoinnflytting viser stor variasjon, men gir samlet et positivt bidrag til 

befolkningsutviklingen 
• Kommunen har en lavere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet 
• Alta kommune teller per 1.1.12 i overkant av 1400 innvandrere etter SSBs definisjon 

av 1. og 2. generasjons innvandrere. Det er dobling på 7 år. Vel 950 av disse kommer 
fra Europa unntatt Tyrkia 

 
Figurene under viser henholdsvis folketallsutvikling Alta kommune, detaljert 
befolkningsutvikling samt aldersfordelt befolkningsutvikling.  
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Figur 2: Folketallsutvikling Alta kommune, kilde: SSB 

 

 
 
Figur 3: Befolkningsutvikling, detaljert, Alta kommune, kilde: SSB 
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Figur 4: Befolkningsutvikling, aldersfordeltt, Alta kommune, kilde: SSB 
 
Når man ser på forventet levealder, så har vi ikke funnet tall for Alta kommune. Vi har her 
valgt å vise Finnmark og hele landet. Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig 
fra landsgjennomsnittet 
 
 

 
 
Figur 5: Forventet levealder for menn og kvinner i hhv hele landet og Finnmark fylke, kilde: 
SSB 
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Befolkningsframskriving 2000 – 2030: 
 

 
Figur 6: Folketallsfremskrivning, aldersfordelt i Alta kommune, kilde: SSB 
 
Erfaringsmessig har Alta kommune hatt grunn til å legge alternativet høy nasjonal vekst til 
grunn for befolkningsutviklingen. Det taler for at vi vil nå 25 000 innbyggere rundt år 2030. 
 
Befolkningsframskrivingen viser at vi vil få vekst i aldersgrupper og endring i 
sammensetningen av vår befolkning. Dette understreker behovet for å sikre at 
folkehelsearbeidet påvirker etterspørselssiden i helse- og omsorgstjenestene. 
 
Statistikk fra 2011 viser at 12.2 % av befolkningen i Norge er innvandrere. De største 
gruppene kommer fra Polen, Sverige, Pakistan, Somalia, Tyskland, Irak og Danmark. 
Innvandrerne utgjør et svært sammensatt mønster når det gjelder integrering, 
utdanningsnivå, religion, sysselsetting og likestilling. Et hovedtrekk er at graden av 
integrering og tilpasning til norsk levemønster øker med lang botid, og at andre generasjon 
er mer tilpasset enn sine foreldre. Innvandrere som flytter til Alta representerer primært 
land som Sverige, Finland, Thailand, Russland, Latvia, Litauen, Estland og Polen. Primært 
utgjør dette arbeidsinnvandring.  
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Figur 7: Innvandrere etter verdensdel bosatt i Alta kommune, kilde: SSB 
 
Grafen foran viser at innvandring til Alta fra Europa utgjør knappe 1000 innbyggere, og den 
øvrige innvandringen har kommet fra Asia med Tyrkia og noe fra Afrika. 
Den ikke vestlige innvandringen til Alta utgjør samlet ca 400 personer. Mange av disse er 
bosatte flyktninger. 
 
Samisk befolkning  
Alta kommune har en stor befolkning som er samisk og mange som har samiske røtter. 
Det er registrert 943 personer i Sametingets valgmanntall. I skolene og i barnehagene speiles 
den samiske befolkningen ved at 

• vi har en egen samisk barnehage med 45 barn 
• vi har en kommunal avdeling i Oterfaret barnehage som er samisk 
• det gis samisk tilbud ved en annen barnehage 
• vi har en egen samisk klasse ved Komsa skole med 17 elever 
• vi har i 2012 ca 222 elever som får opplæring i samisk 

 
Alta kommune har samisk befolkning opprinnelig fra Alta og i tillegg samisk tilflytting fra 
andre områder. Dette innebærer at vi i arbeidet på ulike tjenesteområder og i arbeidet med 
folkehelse må sikre at vi tar hensyn til den samiske befolkningen i kommunen. Det vil 
innebære hensyn knyttet til språk og hensyn til kulturforståelse i våre virksomheter. Vi må 
videre ivareta en bred tenkning om samiske forhold knyttet til alle deler av kommunen 
virksomhet. 
 
Utfordringer for kap 2.1, befolkningen:  

• Vi vil få vekst i aldersgrupper og endring av sammensetningen av befolkningen. Dette 
understreker behovet for å sikre at folkehelsearbeidet påvirker etterspørsselssiden i 
helse- og omsorgstjenestene  
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• I arbeidet med folkehelse må det tas hensyn til alle, også innvandrere, flyktninger 
samt den samiske befolkning  

• Folkehelsearbeidet skal føre til at den enkelte innbygger, gjennom informasjon, egne 
handlinger og forebyggende innsatser på ulike felt, selv kan ta hånd om seg selv, sin 
egen helse og ha høy livskvalitet 

 

2.2 Oppvekst- og levekårsforhold  

Folkehelseforskriften: oppvekst- og levekårsforhold omfatter for eksempel økonomiske vilkår, 
bo- og arbeidsforhold og utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte andel med 
høy- og lavinntekt og inntektsforskjeller. Med arbeid menes blant annet tilknytning til 
arbeidslivet, sykefravær og uføretrygding. Utdanningsforhold omfatter for eksempel andel 
med høyere utdanning og frafall fra videregående skole. Levekår defineres i et samspill 
mellom individuelle faktorer og ressurser og den muligheter en har til å realisere disse på 
arenaer som for eksempel skole og arbeid. 

 
De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært 
størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen 
lengre forventet levetid enn personer med lavere utdanning og inntekt. Særlig de siste ti 
årene har helseforskjellene økt. Det gjelder både fysisk og psykisk helse og helseforskjellene 
gjelder både barn og voksne. Det betyr at barn født i familier med lav utdanning og lav 
inntekt har stor sannsynlighet for å få en svakere helse. 
 
Utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor en viktig målsetting i folkehelsearbeidet. 
Store forskjeller i utdanning og inntekt kan være en pekepinn på at det også er store sosiale 
helseforskjeller i kommunen. 

2.2.1 Utdanning  

Utdanningsnivået i befolkningen er en sentral indikator i folkehelsesammenheng. Forenklet 
kan det sies at om vi høyner utdanningsnivået i befolkningen vil vi samtidig bedre 
folkehelsen. Utdanningsnivå er en indikator for folkehelsen.  
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Andel 16+ med grunskole som høyeste fullførte utdan ning
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Figur 8: Andel personer 16 + med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, fordelt for 
Alta, Finnmark og Norge, perioden 2000 – 2010. 
 
 

Andel 16+ med universitets- og høgskoleutd. mer enn  4 år
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Figur 9: Andel personer 16 + med universitets- og høgskoleutdanning, mer enn 4 år, fordelt 
for Alta, Finnmark og Norge, perioden 2000 – 2010. 
 
Status for Alta er at flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet 
med landet forøvrig. Alta opplever en utflating i andel av befolkningen som tar høyere 
utdanning på høyere nivå. Dette er et sterkt bekymringsfullt trekk, og dette området 
fortjener en nærmere undersøkelse gitt den betydning dette kan ha for folkehelse, for 
samfunnsutvikling og for entreprenøriell kraft i Altasamfunnet. Vi har en vesentlig lavere 
andel av befolkningen med høyere utdanning enn landet for øvrig. 
 
I Alta er det slik at vi har et utdanningsnivå i befolkningen som avviker negativt i forhold til 
landsgjennomsnittet. I følge SSB-statistikk har ca 4,2% av Altas befolkning universitets- og 
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høyskoleutdanning lang mot ca 7,2% på landsbasis.  I Alta har ca 20 % av befolkningen 
universitets- og høyskoleutdanning kort mot ca 22 % på landsbasis. 

 
Andelen personer med kun grunnskoleutdanning er fortsatt høy. Andelen med videregående 
utdanning som høyeste nivå faller mens andelen som tar kort høyere utdanning stiger svakt. 
Andelen som tar høyere utdanning er stabilt, og graf foran viser at vi har en vesentlig 
svakere status og utvikling enn landet.  
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Figur 10: Fordeling av utdanningsnivå i Altasamfunnet, 2000 - 2010 
 
Figuren viser at andelen i Alta samfunnet med kun grunnskoleutdanning er relativ stabil 
mens andelen som har videregående skole som høyeste utdanningsnivå faller og andelen 
med universitets- eller høyskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå er stigende. Grafen 
viser at der er en større andel med høyere utdanning enn videregående skole i 2010 enn i 
2000. 
 
Utfordringer for kap 2.2.1, utdanning:  

• Utjevning av sosiale helseforskjeller i befolkningen  
• Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet for 

øvrig  
 

2.2.2 Økonomiske vilkår  

 
Inntekt og gjeld 
Det er en klar sammenheng mellom inntekt og helse i Norge. Bildet er komplekst og mange 
årsaker spiller inn, men en viktig forklaring på sammenhengen er at tilgangen på økonomiske 
ressurser påvirker den enkeltes helse, blant annet fordi det gir større muligheter til 
helsefremmende forbruk – for eksempel bedre bomiljø, sunnere mat, helsebringende 
fritidsaktiviteter og bedre helseforsikringer. 
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Inntektsstatistikk for befolkningen i Alta viser at:  
• I 2010 hadde 16 % av husholdningene i Alta en samlet inntekt under 250 000 kr 
• Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet forøvrig 
• Inntektsutviklingen for befolkningen i Alta er i hovedsak sammenfallende med 

utviklingen i landet 
 
Inntektsutviklingen framgår av følgende to tabeller for Alta og landet som helhet:  
 
 
Tabell 1: Andel husholdninger, etter størrelse på samlet inntekt. Alta kommune 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Samlet inntekt under 150 000 kr, prosent 7 6 4 4 4 

Samlet inntekt 150 000 - 249 999 kr, prosent 14 13 13 13 12 

Samlet inntekt 750 000 kr og over, prosent 20 25 29 30 32 

 
Tabell 2: Andel husholdninger, etter størrelse på samlet inntekt. Hele landet 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Samlet inntekt under 150 000 kr, prosent 9 7 5 5 4 

Samlet inntekt  150 000 - 249 999 kr, prosent 15 14 14 14 13 

Samlet inntekt 750 000 - 999 999 kr, prosent 12 14 15 15 16 

Samlet inntekt 1 000 000 kr og over, prosent 8 11 14 15 16 

 
Figuren under demonstrerer en annen side av den økonomiske virkeligheten i Altas 
befolkning. Alta skiller seg klart fra gjennomsnittet for fylket og landet i andelen hushold 
med gjeld større enn 3 ganger samlet inntekt. Dette kan trolig ses i sammenheng med 
boligprisene og forbruksmønsteret i kommunen. Dersom rentene skulle stige, vil den høye 
gjelden i mange husholdninger forverre de økonomiske vilkårene i en slik grad at det vil 
kunne gå ut over folkehelsen. 
 

 
 
Figur 11: Hushold i prosent etter inntekt/gjeld, for henholdsvis Alta, Finnmark og hele landet  
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I et folkehelseperspektiv er det gledelig at inntektsnivået i Alta har vært stigende de seinere 
år, i takt med veksten i økonomisk aktivitet i regionen. Samtidig skal en være oppmerksom 
på at det i et samfunn med sterk vekst er en fare for økende inntekstforskjeller og større 
skiller mellom folk.  Samfunn med store inntektsulikheter kan produsere helseforskjeller 
gjennom indirekte mekanismer. Det å ha relativt sett svakere økonomi enn de menneskene 
en er omgitt av kan føre til ekskludering fra arenaer og aktiviteter.  Slik sosial ekskludering 
kan bidra til stress som igjen gir dårligere helse. Dette innebærer at inntektsutjevning vil 
kunne bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bedre gjennomsnittshelse. 
 
Bevissthet knyttet til målgrupper for folkehelseinnsats er vesentlig, og det innebærer at 
fattigdomsbekjempelse er en del av den store helsepolitikken og derved et målområde for 
folkehelsearbeidet. 
 
Sosialhjelp  
Økonomisk sosialhjelp i Alta varierer og er knyttet opp mot arbeidsledighet og antall 
flyktninger. Utviklingen de siste årene har vært slik: 
 
Tabell 3: oversikt over økonomisk sosialhjelp i Alta, 2009-2012 

 
 
 
 
 
 

     
Fakta om sosialhjelp i Alta:  

• For 2012 er det et forventet merforbruk på 2-3 millioner. Utviklingen i 
sosialhjelpsbudsjettet viser at det er utbetalt mindre i økonomisk sosialhjelp de siste 
årene ettersom beløpene foran ikke er kostnadsjustert. 

• De månedlige utbetalingene varierer etter årstidene. Av alle som får sosialhjelp i Alta 
har ca. 80 % en eller annen trygdeytelse i bunnen. 

• Når ytelser til økonomisk sosialhjelp faller har dette sammenheng med 
arbeidsmarkedet og strategier knyttet til å gjøre innbyggere mer selvberget. 

 
Figur 12 viser at andel sosialhjelpsmottakere faller i takt med alderen. Andelen mottakere i 
den yngste aldersgruppen har hatt en positiv, nedadgående trend siste tiår. For gruppen 25-
29 år har utviklingen siden 2007 vært motsatt. Mulige årsaker kan være økende bo- og 
leveutgifter og eventuelle konsekvenser av samlivsbrudd. Stønadsavhengighet innebærer 
reproduksjon av personer/grupper med lav inntekt.  
 

År Regnskap Kommentar  
2009:  20,1 million  
2010:  18,4 million  
2011:  19,1 million   
2012: 18,8 million Budsjettet for 2012 er på 15,9 millioner 
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Figur 12: Sosialhjelpsmottakere pr 1000 innbyggere i Alta fordelt på ulike aldersgrupper, i 
perioden 2002-2011 
 
Et samfunn preget av sosialt samhold og likeverd gir de beste rammene for 
enkeltmenneskets muligheter til å oppnå god helse. 
 
Utfordringer for kap 2.2.2, økonomiske vilkår 

• Gjelden i forhold til inntekt i husholdningene er høyere i Alta enn tilsvarende tall for 
fylket og landet 

• For unge i etableringsfasen har det vært vekst i andel som mottar sosialhjelp 
• Fattigdom er en folkehelseutfordring på generelt grunnlag. I Alta kan vi stå overfor 

en situasjon der inntektsforskjellene øker, med den fare for økende relativ fattigdom 
med de potensielle konsekvenser for folkehelsen som det medfører, blant annet 
sosial ekskludering 
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2.2.3 Arbeid 

 
Arbeidsledigheten har vært synkende senere år og har nådd et svært lavt nivå. Den skiller 
seg ikke fra landsgjennomsnittet.  
 

 

 
Figur 13: Registrert helt arbeidsledige, årsgjennomsnitt i %, i Alta, Finnmark og hele landet  

 
 

 
 
Figur 14: Sysselsetting i % av befolkningen, 15-74 år, i Alta, Finnmark og hele landet 
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Arbeidsdeltakelse, sykefravær og uføretrygding 
Sysselsettingsgraden i Alta sammenfaller med tall for hele landet. Et lokalt og regionalt 
særtrekk er likevel at sysselsettingsgraden blant gruppen 15-19 år og 20-24 år er høyere i 
Alta enn for landet som helhet. Deltakelse i arbeidslivet og inntektene dette gir, er en styrke 
ved samfunnet også i folkehelsesammenheng. Overrepresentasjon i forhold til 
landsgjennomsnittet på dette området, kan ses i sammenheng med underrepresentasjon i 
utdanningsstatistikken for tilsvarende aldersgrupper. 
 
Alta hadde pr september 2012 264 ledige tilsvarende 2,7% av arbeidsstyrken. Dette er svært 
lave ledighetstall, og det viser at tilgangen på arbeid som velferdsforutsetning i stor grad er 
tilstede for befolkningen. 
 
Lange sykmeldinger øker risikoen for senere uførepensjon. Etter uføretrygding er det ofte 
mindre sjanse for å komme tilbake til arbeidslivet igjen. Årsakene til sykefravær og 
uførepensjon er ofte sammensatte. Det er derfor viktig å tolke arbeidsledighet, sykefravær 
og uførhet i lys av kunnskap om lokale forhold.  
 
Dagens velferdsordninger gir den enkelte et viktig sikkerhetsnett, men det kan også være 
uheldig for helsa dersom man ikke lenger har et arbeid å gå til. Man mister blant annet det 
sosiale nettverket som man har på jobben. Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har 
ofte dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn personer som er i arbeid. 
De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i 
andre OECD-land. 
 
Andel uføre over 45 år 2002 – 2010 viser at utviklingen i Alta er sammenfallende med 
utviklingen i landet. 
 
Alta har knapphet på arbeidskraft, og det er viktig å sikre tilvekst i befolkningen og 
kvalifisering for å sikre tilstrekkelig arbeidskraft i alle sektorer. Vi har for få hender til at vi i 
framtiden kan sikre vekst og til at våre innbyggere skal få det service- og tjenestetilbud de 
etterspør. 
 
Figurene 15, 16 og 17 under gir en utvikling av sykefraværet og oversikt over sykefraværet i 
Alta. Det har vært en positiv sykefraværsutvikling.  
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Figur 15: Utvikling over legemeldt sykefravær i Alta, 3. kvartal 2007 til 2. kvartal 2012 
 

 
Figur 16: Legemeldt sykefravær fordelt på ulike næringer, 2008-201 
 

 
Figur 17: Legemeldt sykefravær fordelt på sektor, 20082011 
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Utfordringer for kap 2.2.3, arbeid:  
• Alta har en høyere sysselsettingsgrad enn resten av landet for aldersgruppene 15-19 

år og 20-24 år. Deltakelse i arbeidslivet og inntektene dette gir, er en styrke ved 
samfunnet også i folkehelsesammenheng. Overrepresentasjon i forhold til 
landsgjennomsnittet på dette området, kan ses i sammenheng med 
underrepresentasjon i utdanningsstatistikken for tilsvarende aldersgrupper. 

• Lange sykmeldinger øker risikoen for senere uførepensjon 
• Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk helse og mer 

usunne levevaner enn personer som er i arbeid 
• Alta har knapphet på arbeidskraft, og det er viktig å sikre tilvekst i befolkningen og 

kvalifisering for å sikre tilstrekkelig arbeidskraft i alle sektorer. Vi har for få hender til 
at vi i framtiden kan sikre vekst og til at våre innbyggere skal få det service- og 
tjenestetilbud de etterspør. 

 

2.2.4 Bolig  

Det er sammenheng mellom økonomiske forhold, arbeid og bolig.  
 
Det er identifisert en rekke forhold ved boligen og bomiljøet som påvirker helsen, eksempler 
på dette kan være dårlig inneklima, trangboddhet, ytre forurensning, som alle kan medføre 
helseproblemer. De samme faktorene kan påvirke attraktiviteten på boligen, og således 
påvirke hvem som kan eller vil kjøpe og bo der. Med dette har man identifisert noen mulige 
årsaker til sosiale forskjeller i helse som er knyttet til bolig. Samtidig kan det være vanskelig å 
identifisere årsakssammenhengene dersom de som kjøper en bolig hadde dårlig helse i 
utgangspunktet (referanse: rapporten bolig, helse og sosial ulikhet, Helsedirektoratet 2011)  
 
I Alta er det forholdsvis dyrt å kjøpe bolig, se figur 18 under.  

 

 
Figur 18: Gjennomsnittlig kvadratmeter pris i kroner for eneboliger og blokkleiligheter i 
henholdsvis Alta, Finnmark og hele landet 



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

31

 
Det er utarbeidet en tematisk kommunedelplan for sosial 
boligpolitikk i Alta kommune 2010-2014. Denne kommuneplanen 
omhandler kapitler som: utviklingstrekk i Alta kommune, en sosial 
tomte- og boligpolitikk, en målrettet sosial boligetablering og 
sosial boligtjeneste, en fleksibel og målrettet virkemiddelbruk, 
stiftelsen utleieboliger – eksterne samarbeidspartnere – universell 
utforming samt handlingsplaner.  
 
Planen omtaler følgende om status og utviklingstrekk:  

”Alta har i dag et boligmarked i ubalanse, der boligene har en kunstig 
høy pris i forhold til verdi. Det er for få kommunale eneboligtomter 
som kan dempe prispresset, og få lavinnskuddsboliger. Det er også en 
treghet i salg av bruktboliger, og det ligger mange ikke solgte 
selveierleiligheter ute på markedet. 
 
Prisutviklingen i boligbransjen har økt de siste år, kvadratmeter prisen har økt kraftig. Nyboligprisene 
ved kjøp av innflyttingsklare enheter antas av byggebransjen å holde seg forholdsvis høy da en ikke 
kan forvente større reduksjoner på kostnader til byggemateriell. Utbyggere som har etablert 
boligenheter har i de fleste tilfeller bygd for salg, og det har i vesentlig grad vært leiligheter i blokk 
uten heis. Mangel på enheter i forhold til behovet har gitt en prisøkning på dette markedet!”  

 

Alta kommune har satt seg følgende mål for sin sosiale tomte og boligpolitikk; Alta 
kommune skal ha en sosial tomte og boligpolitikk som:  

• medvirker til at det til en hver tid er god tilgang på byggeklare tomte for variert 
boligbygging 

• demper prispresset på boligmarkedet 
• særskilt tar hensyn til at det er tilgang på nye boliger til ungdom og til grupper med 

behov for særskilt tilrettelegging og oppføring 
• tar inn prinsippet om universell utforming ved utbygging av boligområdet og 

områder for allmennheten gjort av kommunen eller av private utbyggere. 
 
I Alta er det mangel på egnede og økonomisk riktige boliger, eksempelvis små 
hybel/hybelleiligheter for yngre. Boligpolitiske tiltak i form av tilgjengelige boliger samt 
målrettet bruk av virkemiddelapparatet i Husbanken kan være et vesentlig bidrag i 
folkehelsearbeidet. 
 
Det er viktig iverksette tiltak som sikrer en god bolig for alle.  Videre vil det være viktig å ha 
fokus på at utleieboliger har en tilfredsstillende standard, som sikrer at boligen har et godt 
inneklima og bomiljø.  
 
Alta kommune har nylig engasjert en prosjektleder for boligsosialt arbeid, dette vil være et 
viktig tiltak for å få mer fokus på dette arbeidet.  
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Utfordringer for kap 2.2.4, bolig:  
• Det er forholdsvis dyrt å kjøpe bolig i Alta  
• Det er mangel på egnede og økonomiske riktige boliger for ulike aldersgrupper 
• Boliger har varierende kvalitet, det er viktig å ha fokus på at utleieboliger har en 

tilfredsstillende standard som sikrer at boligen har et godt inneklima og godt bomiljø  
 

2.2.5 Kultur  

Kulturlivet i Alta er rikt og mangfoldig. I forhold til sammenlignbare kommuner drives 
kulturlivet i Alta i større grad gjennom frivillighet gjennom lag og foreninger. Det er en klar 
sammenheng mellom samfunnets vilje til å satse på kultur og god folkehelse. Et rikt kulturliv 
er helsefremmende, både i forhold til positiv identitet og sosiale møteplasser.    
 
Forskning viser at alle som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, er 
mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomst av angst og depresjon sammenlignet med 
folk som ikke er så opptatt av kultur.  Alta kommune skal i 2013 startes et arbeid med å lage 
en kommunedelplan for kultur.  
 
Trivsel er viktig for folkehelsa. Limet i et sosialt samfunn er lag/foreninger og frivillig arbeid. 
Det å være med i en forening, eller delta på arrangement bidrar til sosial aktivitet som er bra 
for folkehelsa.  
 
Videre er det viktig at alle har et nettverk og har en venn, slik at ingen føler seg ensomme. 
Ensomhet er en folkehelseutfordring på landsbasis. 
 
Lag og foreninger 
Lag og foreninger har en sentral plass i Altas kulturliv.  De aller fleste Altaværinger er aktive i 
en eller flere foreninger. Alta kommune legger til rette for dette gjennom admininstrative 
ressurser og penger til idrettsanlegg og møteplasser.  
 
I Alta kommunes adresseregister har vi om lag 260 lag/foreninger. Ikke alle er like aktive, 
noen ligger kanskje i dvale, men likevel sier det noe om organisasjonslivet i Alta. 35 
lag/foreninger har søkt om kulturmidler i 2012. I 2006 var det 58 lag som søkte. Med kutt i 
budsjettene er det blitt mindre penger å fordele på lagene og det medfører færre søknader. 
Dermed kan mister kommunen kontakten med disse lagene. Det er en utfordring for Alta 
kommune å bidra til bedre rammevilkår for lag/foreninger.  
 
Utøvende kultur 
Det er et betydelig antall personer som er utøvende kulturarbeidere i Alta, både 
profesjonelle og ikke minst amatører. Spesielt Alta kulturskole er en stor aktør for å utdanne 
kulturutøvere, Ungdommens hus sine aktiviteter likeså, men her med en større grad av 
frivillighet og utøvende preg. At kunnskap om kulturarbeid skjer i ung alder er spesielt viktig 
for dannelse av fremtidens Altaborgere. Alta kultursal er dimensjonert og utstyrt for å ta i 
mot de store og profesjonelle kulturutøvere og således en garantist for at folk i Alta kan 
konsumere profesjonell kultur. Ved siden av Alta kultursal er City Scene også dimensjonert 
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og utstyrt for å ta i mot profesjonell musikk innen rytmisk felt. Gjennom samarbeid med 
Finnmark fylkeskommune er det plassert 4 årsverk innen klassisk musikk i Alta.  
 
Møteplasser/institusjoner i lokalsamfunnet: 
 
Alta kino, Studenthuset City. 
Alta kino har flere kinosaler og er samlokalisert med studenthuset og Alta bibliotek midt på 
sentrum. Studenthuset har eget konsertlokalet i kjelleren.  
 
Alta bibliotek 
 I 2011 hadde biblioteket 116.508 besøkende. I 2010 var besøkstallet 88.477, en økning på 
over 28.000. Biblioteket er en møteplass, ikke minst for mennesker med utenlands 
bakgrunn.  
 
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum.  
Alta Museum blir brukt til ulike arrangementer som konserter, utstillinger og aktivitetsdager. 
I 2011 var det registrert totalt ca 48.000 besøkende.  

Alta kultursal er samlokalisert med Høgskolen i Alta.  Alta kultursal ligger i samme bygg som 
Høgskolen i Finnmark. Publikumskapasiteten er ca. 470 personer i amfi og inntil 700 
personer på flatt gulv ved f.eks. konserter. Salen passer til mange typer arrangement som 
konsert, teaterforestilling, kurs m.m. Alta Kultursal har egne teknikere og har lyd og lysutstyr 
for de fleste oppsetninger. 

Alta kulturskole har 550 plasser. Rundt 300 personer, i hovedsak barn/unge, får tilbud innen 
musikk-, dans-, billedkunst- og teaterundervisning. Alta kulturskole bruker den gamle 
kinosalen ved Alta u-skole til ulike arrangement og konserter.  
 
Ungdommens hus/Huset 
Huset er et kreativt fristed for alle unge voksne i Alta. Huset eies av Alta kommune. Huset 
drives av ungdom selv, sammen med tre ansatte. Huset har 150-200 nøkkelkort ute til 
enhver tid, ca 100 av disse er reglemessige brukere. I tillegg kommer de som er mye på 
Huset i ordinære åpningstidene, det er ca 60-70 ungdommer. Fokus er i dag på musikk, dans, 
teater, ungdomsdemokrati og film.  I dag disponerer Huset ca 1000 kvm som nyttes som 
kafé, møterom, rockeverksteder, danserom, dramarom, designrom, to nye øvingsrom og 
prosjektkontor er underveis. 
 
Sisa 
Kultursenteret Sisa er en ideell organisasjon og er en sosial møteplass for ulike mennesker i 
alle aldrer. Sisa er også en paraplyorganisasjon for om lag 17 ulike lag/foreninger. Tema som 
det jobbes med er flerkultur, folkehelse, kulturformidling og internasjonale spørsmål. 
 
Kom.Inn  
Kom.inn er et møtested for ungdom, med billig mat og drikke, gratis internett, playstation, 
biljard, bordtenning, brettspill m.m. Kafeen er et rusfritt alternativ hvor ungdom kan treffes 
og drive med ulike aktiviteter. Alta Menighet er ansvarlig for kafeen, sammen med Frikirka, 
Normisjon og Filadelfia. 
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Lavterskeltilbud:  
I Alta har vi fire lavterskeltilbud, Huset, Biblioteket, Sisa og Kom.Inn, som ikke fordrer at 
brukere har økonomi eller spesielle forutsettinger. Disse fire er alle sterkt presset på 
økonomi, men klarer til en viss grad å opprettholde åpningstider og tilbud med flere hundre 
tusen besøk hvert år.  Disse er arenaer som man finner igjen i de fleste norske byer. Dette 
skaper trygge og kjente rammer for kulturell utfoldelse og sosiale møtesteder både for 
fastboende og ikke minst tilflyttere.  
 
Festivaler, større arrangement 
Alta har mange festivaler i løpet av et år. Alta kommune arrangerer i samarbeid med Alta 
videregående skole og lag/foreninger Borealis vinterfestival hvert år i mars. Starten av 
trekkhundløpet ”Finnmarksløpet” legges hvert år til Borealis vinterfestival. Ulike 
musikkfestivaler som Aronnesrocken, Høstsprell, Alta soul og bluesfestival og 
Trubadurfestivalen skaper sosiale møteplasser og trivsel for besøkende.  
 
Det er årlig mange større turneringer og idrettsarrangement i Alta. Den største turneringen 
er Altaturneringen i fotball, der det i 2012 var 370 påmeldte lag. Andre eksempler er 
nordnorsk mesterskap i skiskyting, U23 NM/Norgescup i langrenn. Sommeren 2012 
arrangerte Norges fotballforbund og Finnmark idrettskrets åpent nordisk mesterskap for 
jenter U16 år, med deltakere fra 8 nasjoner.  
 
Utfordringer for kap 2.2.5, kultur   

• Alta kommune bør bidra til best mulig rammevilkår for de mange lag/foreninger og 
arrangement som vi har i Alta 

• De ulike kulturelle tilbudene må ikke prises så høyt at sosiale ulikheter blir forsterket 
• Ensomhet  
• Ha møteplasser i lokalsamfunnet som fungerer som lavterskeltilbud  

• Alta har få offentlige kulturarbeidsplasser 
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2.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø (miljøfaktorer)  

 
Jfr. folkehelseforskriften: Indikatorer for fysisk, biologisk og kjemisk miljø kan være 
drikkevannskvalitet, luftkvalitet, nærmiljø, tilgang til friområder og friluftsområder, 
sykkelvegnett, antall støyplagede mv. Oversikt over infeksjonsepidemiolgiske forhold i 
kommunen etter smittevernloven § 7-1 og § 7-2 kan og bør inkluderes i oversikten og 
kommer inn under biologiske faktorer. Indikatorer på sosialt miljø kan være 
organisasjonsdeltagelse, valgdeltagelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser mv. Enkelte 
påvirkningsfaktorer kan klassifiseres under flere tema. Begrepene fysisk, biologisk, kjemisk og 
sosialt miljø viser til folkehelseloven kapittel 3 og definisjonen av miljørettet helsevern. 

 

2.3.1 Drikkevann 

Folkehelseprofilen 2012 for Alta kommune tegnet et urovekkende bilde av kvaliteten på 
drikkevannet i Alta kommune. I følge profilen så det ut til at andel personer tilknyttet 
vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultat med tanke mhp E.coli, i 
prosent av befolkning tilknyttet rapportpliktige vannverk, så ut til å være lavere enn i resten 
av landet.  
 
Alle godkjenningspliktige vannverk er rapportpliktige. Bortimot 100% av vår befolkning er 
tilknyttet rapportpliktig vannverk, og da vil de 0,5-1% av befolkningen vår som er tilknyttet 
vannverk hvor vi har hatt forskriftsmessig utilfredsstillende analyseresultat mhp E.coli, være 
en svært lav andel av befolkningen. Altså motsatt av folkehelseprofilen.  
 
Faktatall om drikkevann i Alta:  

• Alta by vannverk er det største vannverket, med grunnvann fra Englandsskogen. 
Vannverket forsyner omtrent 92,5% av hele befolkningen i Alta kommune 

• Rafsbotn vannverk leverer til 2,5% av kommunens innbyggere, og etter at man gikk 
over til å benytte grunnvann har man ikke hatt utfordringer med forurensning av 
vannet til innbyggerne i Rafsbotn 

• Talvik vannverk leverer til 2,5% av kommunens innbyggere, og etter at det nye 
behandlingsanlegget med to uavhengige hygieniske barrierer, membranfilter og UV 
anlegg, har det ikke vært utfordringer med forurensning av vannet til innbyggerne i 
Talvik 

• Kviby vannverk leverer til 0,35 % av kommunens innbyggere. Dette er et 
grunnvannsannlegg som har fungert uten utfordringer med forurensing av bakterier 
siden oppstart. 

  
Dette vil si at om lag 98% av kommunens befolkning mottar vann av god kvalitet. Både Alta 
by vannverk og Rafsbotn vannverk er begge i toppsjiktet under nasjonale 
vannkvalitetskåringer.  
 
Generelt kan man si at overflatevannskilder er mer sårbar for forurensning og faktorer som 
reduserer opplevd kvalitet på vannet. Dyrekadaver, årstidsendringer og nedbørsmengde er 
sårbarhetsfaktorer som kan påvirke vannkvaliteten fra vannverk som benytter 
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overflatevannskilder. Til eksempel har det siste året hatt utfordringer på vannverkene Årøya 
og Komagfjord/Korsfjord. Det har vært sendt ut kokevarsel på vannet fra disse verkene 
grunnet funn av E.coli i overflatevannskildene, hovedsakelig fordi avfallsprodukter av 
råtnende dyrekadaver har kommet i vannet. Befolkningsandelen tilknyttet disse to 
vannverkene utgjør 0,5%.  
 
Grunnvannskilder er sårbare dersom det skjer forurensning i tilsigsområdet. I Alta kommune 
har vi en utfordring med at Kolo veidekkes anlegg for asfaltproduksjon i Raipas nettopp 
ligger i en slik tilsigssone til drikkevannskilden for Alta by vannverk. Hittil har kommunen 
fulgt anlegget opp nøye med tanke på faren for forurensning, og gitt dispensasjon til drift 
med visse forutsetninger frem til 01.01.2015. 
 
For vannverkene er det krav om vannprøver for analyse med hensyn på forurensning. Alta 
kommune har gode rutiner for dette.  
 
Mattilsynet og kommunens miljørettet helsevern har tilsynsansvar for vannverk.  
 
Utfordringer for kap 2.3.1, drikkevann:  

• Grunnvannskilder er sårbare dersom det skjer forurensning i tilsigsområdet. For 
hovedvannkilden til Alta by er det en utfordring at det finnes et anlegg for 
asfaltproduksjon i tilsigssonen til drikkevannskilden 

• Dyrekadaver, årstidsendringer og nedbørsmengde er sårbarhetsfaktorer som kan 
påvirke vannkvaliteten fra vannverk som benytter overflatevannskilder 

 
 
 
Godt drikkevann er en viktig faktor for folkehelse. 
Det blir viktig og fortsatt sikre det gode drikkevannet 
i Alta by, samt fortsette arbeidet med å sikre god 
vannkvalitet også i distriktene. 
 
 
 
 
Bilde 2: Skilt ved drikkevannskilden til Alta by  



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

37

2.3.2 Friområder, grønnstruktur og idrettsanlegg  

 

Fakta:  

 

Friområde er i Norge et geografisk avgrenset areal som er regulert til friluftsliv i henhold til 
Plan- og bygningsloven.  Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten 
tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som 
egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski. (Kilde: Wikipedia) 
 
Grønnstruktur er områder med vegetasjonspreg som er mer eller mindre sammenhengende 
og som også forbinder grønne områder i byggesoner med friluftsområder utenfor. En 
grønnstruktur kan bestå av parker, lekeplasser, badeplasser m.m. samt forbindelsen mellom 
disse. En hovedmålsetning med grønnstruktur er at den skal inngå i en struktur som skal 
være allment tilgjengelig. (Kilde: regjeringen.no) 
 

 
Arealplaner 
Alta kommune har i dag en arealdel av kommuneplanen som tar hensyn til viktigheten av å 
ha nærhet mellom natur/grønnstruktur og skoler, barnehager, boområder. Alle i Alta har 
tilgang til naturområder i rimelig avstand til boligen sin. For Alta i vekst er det viktig å ha 
kunnskap om hvilke grønnstrukturer som bør beholdes for å kunne skape en by, og en 
kommune, som gjør at folk vil bo og trives her. Arealdelen har blant annet fokus på større 
sammenhengende naturområder, sammenhengende turveier/grønnstruktur og strandsoner.  
 
”Alta er et vakkert sted. For en innflytter er det særlig klimaet og den enkle tilgangen på 
natur – midt i tettbebyggelsen - som skiller Alta fra mange andre steder i Norge.” 
Leserinnlegg i Altaposten 02.07.09.  
 
”Vakker furu- og løvskog (bl.a. Sandfallet, Elvebakken) og fjellterreng (Komsa) lokker folk ut 
til ulike sunne aktiviteter.” Leserinnlegg i Altaposten 02.07.09. 
 
Nærmiljøanlegg/lekeplasser 
Alta kommune satser tungt på å bedre barn og unges rammebetingelser for fysisk aktivitet. 
Nærmiljøanlegg, lokalisert primært ved skolene, er spesielt viktig i denne sammenhengen, 
fordi de alltid er åpne. Målet er å motivere for uorganisert lek og aktivitet. For å 
systematisere arbeidet har Alta kommune laget en plan for offentlig uterom. 
 
Idrettsanlegg 
Alta har et rikholdig utvalg av idrettsanlegg og i forhold til folketallet har vi generelt god 
anleggsdekning. På www.idrettsanlegg.no kan man få oversikt over alle idrettsanleggene i 
Alta.  
 
Idrettslag i Alta har bygd mange av idrettsanleggene og på den måten tatt på seg et 
samfunnsansvar. Idrettsanleggene blir delvis finansiert med spillemidler. I likhet med store 
deler av Norge er det i Alta lang ventetid for å få utbetalt spillemidler. Etterslepet kan være 
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5-6 år, og vil antagelig ikke bli mindre i årene fremover. Det skaper utfordringer for 
idrettslagene som da må mellomfinansiere spillemidlene. Alta kommune gir tilskudd til 
idrettslag som bygger idrettsanlegg, periodevis er det også ventetid på disse midlene. 
 
Selv om vi generelt har god anleggsdekning er det likevel behov for nye anlegg. En av de 
store utfordringene for Alta kommune i årene fremover er å få bygget en ny idrettshall. 
Utredningsarbeidet har startet og man tenker seg at hallen samlokaliseres med 
Finnmarkshallen. Byggingen av hallen er ikke finansiert.  
 
Alta kommune har i de siste årene satset på oppgradering og drift av lysløyper. Lysløypene 
brukes hele året til trim og trening og vil være et strukturelt virkemiddel for å få folk til å ta 
ansvar for egen helse.  
 
Utfordringer for kap 2.3.2, friområder, grønnstruktur og nærmiljøanlegg:  

• Det er en utfordring for kommunen å legge til rette for at idrettslagene har rimelige 
rammebetingelser for å kunne bygge og drifte idrettlagseide anlegg 

• Det er behov for en ny idrettshall 
• Det er viktig å sette av areal til nye idrettsanlegg i kommunens arealplaner 

• For Alta i vekst er det viktig å ha kunnskap om hvilke grønnstrukturer og 
sammenhengende naturområder som bør beholdes  

• Pågående arbeid med oppgradering og drift av lysløyper og turstier bør videreføres 

• Samarbeide med lag/foreninger om informasjon og tilrettelegging av viktige 
friluftsområder  

 

2.3.3 Forurensning  

 
Støy  
I Alta går E6 rett gjennom byen, noe som kan gi støyutfordringer til den bebyggelsen som 
ligger nærmest inntil veien. Statens Vegvesen har utarbeidet støysonekart for E6 i 2011.  
 
Kommuneoverlegen mottar støyklager fra befolkningen. Det har de senere årene vært 
støykonflikter mellom trailertrafikk og boligområder (spesielt Kvenvik), skytebanestøy, 
musikkfestival, men også mindre støykonflikter i boligområder. Det er viktig å påse at det 
gjennomføres støyforebyggende tiltak i planleggingsfasen (arealplanlegging og 
byggesaksplanlegging). 
 
Luftkvalitet  
I Alta er det mye biltrafikk, og spesielt på vinterstid kan dette medføre dårligere luftkvalitet, 
spesielt i sentrumsområder. Det er også noe problem knyttet til tomgangskjøring. 
Fjernvarmeanleggene i Alta sentrum ga tidligere år en del utfordringer enkelte dager 
vinterstid ved at det ble liggende et ”lokk” over sentrumsområdet. For personer med astma 
og allergi er det også utfordringer med vedfyring i enkelte områder  
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Grunnforurensning  
I forbindelse med planlegging av barns lekeplasser, både i barnehage, skole og nærmiljø er 
det viktig å unngå forurenset jord.   
 
Alta kommune mangler oversikt over områder med mistanke om forurenset grunn. Dette 
innebærer fare for spredning av forurensede masser og derved også risiko for helsefare ved 
nærkontakt med forurenset grunn. For å ta kontroll over forvaltningsområdet må man 
utarbeide et digitalt risikokart for forurenset grunn som innarbeides i kommunens 
kartsystemer.  
 
Radon  
Radon er en usynlig og luktfri gass som finnes naturlig i berggrunnen. Utendørs vil 
radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn i 
bygninger og oppkonsentreres i innemiljøet. Radon i inneluft er den hyppigste årsaken til 
lungekreft etter røyking. Det blir derfor viktig å påse at bygninger som er bygd på 
radonholdig grunn (spesielt morenegrus), er tett mot grunnen. Dette er viktig i både boliger, 
utleieboliger, skoler og barnehager. I Alta kommune ble det gjort større kartlegginger i 2002 
og 2003. I visse områder er det et problem med radon i grunnen.  
 
Inneklima  
Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne. Godt inneklima er 
viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og 
livskvalitet. Det er viktig med godt inneklima både i boliger, arbeidsplasser og offentlige 
bygg. Man må påse at det brukes helse- og miljøvennlige materialer, at det er allergivennlige 
planter ved offentlige bygg som skoler/barnehager/sykehjem. Kommunens miljørettet 
helsevern har tilsyn med en rekke virksomheter som er tilgjengelige for allmennheten 
(skoler, barnehager, asylmottak, hospitser, campingplasser, undervisningslokaler, 
forsamlingslokaler, sykehjem) 
 
Utfordringer for kap 2.3.3, forurensning:  

• Viktig å påse at det utføres støyforebyggende tiltak i planleggingsfaser av areal- og 
byggesaksarbeid  

• Tomgangskjøring, spesielt vinterstid, kan medføre dårligere luftkvalitet  
• Alta kommune mangler oversikt over områder med mistanke om forurenset grunn. 

Dette innebærer fare for spredning av forurensede masser og derved også risiko for 
helsefare ved nærkontakt med forurenset grunn  

• Bygninger som er bygd på radonholdig grunn, spesielt morenegrus, må være tett mot 
grunnen for å unngå radon i bygningene 

• Inneklima  
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2.3.4 Trivsel og miljø i skoler og barnehager  

Alta kommune har totalt 19 skoler, 28 steder med barnehagetilbud, en videregående skole, 
en folkehøyskole samt en høgskole.  

 
Trivsel  
Folkehelseprofilen for Alta viser at:  

• Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter 
trivsel hos 10.-klassinger 

• Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra 
landsgjennomsnittet 

• Færre fullfører videregående skole enn det som er vanlig i landet for øvrig. 
 
Trivsel i undervisningssituasjonen påvirker elevenes motivasjon for læring og deres evne til å 
mestre faglige utfordringer. Trivsel og skoleprestasjoner i grunnskolen påvirker dermed 
mulighetene til å fullføre videregående utdanning. Gruppen som faller ut av videregående 
skole, har oftere dårligere helse, mindre sunne levevaner og dårligere økonomi. 
Utdanning bidrar til å fremme helse videre i livet gjennom arbeid og deltakelse i samfunnet. 
Skolen er dessuten en viktig sosial arena som gir venner, fellesskap og følelse av tilhørighet.  
 
Data om faglige ferdigheter, trivsel og fravær av mobbing i barne- og ungdomsskolen kan 
sammen gi en bredere forståelse av skolemiljøet i kommunen og peke på områder for å 
forebygge frafall i videregående skole. 
 
Figuren under viser andel elever på 10. trinn som trives på skolen i 2011. Kommunen er 
sammenlignet med landet, og tallene er standardisert for kjønn. Året 2011 betyr her et 
femårig gjennomsnitt for perioden 2007-2011.  
 
Det vises her videre til Tilstandsrapport for grunnskolen 2011. 
 

 
Figur 19: Trivsel på skolen 10.trinn 2011: 
 
Status for elevers trivsel overvåkes av kommunen, og kommunestyret behandler elevenes 
situasjon årlig gjennom behandling av tilstandsrapport for grunnskolen. Tallmateriale for 
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Alta viser samlet og over tid at Alta elevenes vurdering i det alt vesentlige er 
sammenfallende med elever i landet sin vurdering. 
 
Samlet framstilling med utvikling over år av elevundersøkelsen og læringsmiljø for 7.trinn i 
Alta:  
Indikator og nøkkeltall 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

Sosial trivsel 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 

Trivsel med lærerne 3,8 3,8 3,8 3,9 4 

Mestring       3,8 3,8 

Elevdemokrati 3,5 3,5 3,7 3,5 3,7 

Fysisk læringsmiljø 3 2,7 3 3,1 3 

Mobbing på skolen 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 

Motivasjon 4 4 4 4 4 

Faglig veiledning 3,5 3,6 3,5 3,4 3,5 

Tabell 4: Samlet framstilling med utvikling  over år av elevundersøkelsen og læringsmiljø for 
7.trinn i Alta.  
 
Elevundersøkelsen gjennomføres som en spørreundersøkelse på nett, og resultatene avleses 
på en skala fra 1 til 5 der 5 er beste resultat og 1 det dårligste. 4,1 på sosial trivsel er et høyt 
score og indikerer høy sosial trivsel.  1,4 på mobbing er et lavt score og indikerer lite 
mobbing. 
 
Samlet framstilling med utvikling  over år av elevundersøkelsen og læringsmiljø for 
10.trinn i Alta:  
Indikator og nøkkeltall 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

Sosial trivsel 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 

Trivsel med lærerne 3,4 3,7 3,8 3,6 3,8 

Mestring       3,7 3,7 

Faglig utfordring       4,2 4,1 

Elevdemokrati 3,3 3,3 3,2 3 3,3 

Fysisk læringsmiljø 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 

Mobbing på skolen 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

Motivasjon 3,4 3,5 3,7 3,6 3,7 

Faglig veiledning 3,1 3,3 3,3 3,2 3,1 

Medbestemmelse 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 

Karriereveiledning 3,4 3,6 3,6 3,6 3,5 

Tabell 5: Samlet framstilling med utvikling  over år av elevundersøkelsen og læringsmiljø for 
10.trinn i Alta  
 
Elevene rapporterer om at de har utfordringer knyttet til det fysiske miljøet i skoler, og i 
detaljanalyser viser at dette i all hovedsak gjelder inneklima. 
 
Det er en utfordring å sikre at elever trives i skolen og motiveres for læringsarbeid gjennom 
en skole der unge føler at de er velkomne hver dag. Skoleprestasjoner må utvikles slik at alle 
elever får ferdigheter og kunnskaper som muliggjør livslang læring. Forbedrede 
skoleresultater for alle barn, arbeid med skolemotivasjon og individuelle tiltak skal bidra til 
at alle elever kan gjennomføre videregående opplæring i løpet av 5 år. 
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Arbeidsmiljø hos barn 
Alle barn har rett til et forsvarlig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, jfr. både forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og opplæringsloven kap 9A. Et godt 
arbeidsmiljø har mye å si for helse- og læringsutvikling for barn. Det har vært jobbet 
kontinuerlig med oppfølging av forskriftskravene i miljørettet helsevern siden år 2000. 
Oversikt per desember 2012 viser at det er 9 kommunale grunnskoler, 4 kommunale 
barnehager, 3 private barnehager samt 1 videregående skole som har godkjenning med 
vilkår eller er ikke godkjent i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler m.v. Mange virksomheter har ikke tilfredsstillende inneklima. Det er totalt mange 
barn/elever som er i virksomhetene, tiltak for å bedre forholdene i skoler og barnehager vil 
være viktig innen folkehelsearbeid.  
 
Utfordringer for kap 2.3.4, trivsel og miljø i skoler og barnehager  

• Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter 
trivsel hos 10- klassinger 

• Det er en rekke skoler og barnhager i Alta som ikke er godkjent i henhold til forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., spesielt er det mange 
virksomheter som har avvik på inneklima. Det blir viktig å påse at det er godt 
arbeidsmiljø for alle elever, da dette har mye å si for helse- og læringsutvikling  

 

2.3.5 Skader og ulykker  

 
Sykehusbehandlede ulykkesskader 
Folkehelseprofilen for Alta kommune viser at flere personer legges inn på sykehus for 
personskader etter ulykker sammenlignet med resten av landet. I landet har dødeligheten av 
skader og ulykker gått jevnt ned siden 1950-tallet. Likevel er skader og ulykker fortsatt et 
betydelig helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre.  
 
Barn og ungdommer i alderen 10-20 år er de som totalt sett skader seg oftest. I 
aldersgruppen 20-25 år har menn omtrent dobbelt så høy skadefrekvens som kvinner. Menn 
skader seg generelt mer enn kvinner opp til 50-60 års alderen, deretter overtar kvinnene. 
Eldre kvinner skader seg mer enn eldre menn. Dette skyldes dels at gjennomsnittsalderen for 
personer over 65 år er høyere for kvinner enn menn, og dels at kvinner er mer 
osteoporotiske enn menn. 
 
Figuren under viser personskader etter ulykker behandlet i sykehus (alle aldre) i 2010. 
Kommunen er sammenlignet med landet, og tallene er standardisert for alder og kjønn. Året 
2010 betyr her et treårig gjennomsnitt for perioden 2008-2010.  
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Figur 20: Sykehusbehandlede ulykkesskader 2010 
 
Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og 
behov for hjelp, og dermed redusert livskvalitet. En sterkt medvirkende årsak til brudd blant 
eldre, særlig for kvinner, er lav benmasse (osteoporose). Et lårhalsbrudd koster samfunnet 
minimum kr. 300.000,-  
 
Blant ungdom og unge menn forårsaker trafikk-ulykker både redusert helse og tapte liv.  
 
Utvikling i antall skader som fører til sykehusinnleggelse/besøk kan i det alt vesentlige løses 
gjennom lokal medisinsk beredskap i form av billeddiagnostikk (røntgen, CT, MR, Ultralyd). 
En del av ulykkesskader behandles lokalt, men registreres som sykehusinnleggelse fordi 
røntgentjenesten styres av helseforetak/sykehus. Tallmaterialet er derfor neppe dekkende 
for antallet. 
 
Skaderegisteret i Hammerfest ved Hammerfest sykehus startet sin skaderegistrering i 2004. 
Skaderegisteret har oversendt en oversikt over registrerte skader fra Alta kommune, i 
perioden 2007-2011 (referanse: e- post av Wenche Abrahamsen 01.10.12). Disse er skader 
forårsaket av ulykke, vold eller selvpåførte skader. Personene har vært innlagt ved 
Hammerfest sykehus eller på poliklinikken ved sykehuset. Disse tallene representerer 
”toppen av isfjellet” fordi det bare er pasienter som er sendt fra bostedskommunen til 
sykehuset som er registrert her. Størsteparten av alle skader ferdigbehandles lokalt på 
legevakt eller legekontorer.  
 
Ulykker kan være hjemmeskader, trafikkskader, arbeidsskader og selvskader.  
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Figur 21: Skaderegistreringer i perioden 2007-2011 fra Alta kommune 
 
Med en lokal skaderegistrering, så vil man ha mer reelle tall over antall skader samt hvilke 
skader. Dette vil kunne være et aktuelt grunnlagsmateriale for videre forebyggende arbeid i 
Alta. Harstad kommune er en av kommunene i landet som har kommet langt i dette 
arbeidet. Der har de avdekket at det er mørketall i forhold til offisielle registre, spesielt i 
forhold til ulykker i trafikken. Det er ønskelig å få til noe sånt i Alta kommune, men man må 
ha en plan på hva man ønsker å bruke disse opplysningene til.  
 
Trafikksikkerhet  

Det er positivt at arbeidet med trafikksikkerhet ser ut til å ha båret frukter da 
ulykkesstatistikken har vært i nedadgående trend over flere år, antall ulykker totalt minker, 
og skadegrad ved ulykker er også lavere. E6 er hovedsakelig stedet hvor ulykkene fortsatt 
skjer, og ofte i forbindelse med sentrene, men det kan skyldes at det er på denne 
veistrekningen de fleste kryssene er. 
 
I trafikksikkerhetsplanen for Alta kommune i perioden 2010-2013 gis det en omtale av status 
og utfordringer for Alta, både i forhold til trafikksituasjonen og ulykkessituasjonen.  
 
E6 gjennom Alta generer stor trafikk, særlig på strekningen fra Hjemmeluft i vest til 
Saga/Nerskogen i øst. Interntrafikken i byen har få alternative veivalg utenom fylkesvei 13, 
Aronnesveien. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er på enkelte strekninger på E6 over 12000 
kjøretøyer. Dette er helt klart en utfordring.  
 
Skadestatistikken for trafikkulykker i Alta viser at antallet ulykker reduseres.  
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År. 
Antall 

ulykker 
Antall drepte 

/ skadde 
Antall 
drepte 

Antall meget alv 
skadde 

Antall 
alvorlig 
skadde 

Antall 
lettere 
skadde 

1990 45 54 5 2 7 40 
1991 36 47 2 3 5 37 
1992 30 34 0 1 5 28 
1993 48 58 3 2 9 44 
1994 32 41 2 0 5 34 
1995 33 43 4 1 6 32 
1996 41 59 2 0 14 43 
1997 44 53 1 1 11 40 
1998 42 57 1 1 6 49 
1999 27 35 1 0 6 28 
2000 31 42 1 0 6 35 
2001 23 32 1 0 5 26 
2002 18 21 0 0 3 18 
2003 27 42 2 0 5 35 
2004 21 28 1 1 6 20 
2005 24 36 0 0 4 32 
2006 37 48 1 0 8 39 
2007 23 45 1 0 8 36 
2008 27 38 3 1 10 24 
2009 15 19 4 0 3 12 
2010 16 17 0 0 2 15 
2011 14 13 1 1 1 10 

Tabell 6: statistikk for trafikkulykker i Alta, perioden 1990 – 2011  
 
Aktuell tabell kan også visualiseres i figurene under (figur 19 og 19, tabell 7) 
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Figur 22: Grafen viser en generelt nedadgående tendens på trafikkulykker fra 1990 til 2011. 
Per 2011 har vi altså det laveste nivået på de 21 år grafen dekker. 

 
Tabell 7 og Figur 23: Grafen viser at antall drepte/skadde i forbindelse med trafikkulykker 
synker. Selv i 2008 hvor man opplevde en midlertidig økning i antall ulykker, fortsatte kurven 
med antall drepte/skadde å synke. 
 
Reduksjon i antall skader og dødsfall i trafikken skyldes trolig mange faktorer så som bedre 
veier, mer informasjon og vekt på forebygging. Det er likevel omfattende kostnader 
forbundet med skader i trafikken, og statistikk fra Hammerfest sykehus for registrerte 
trafikkskader viser at der er betydelige utfordringer knyttet til unge i trafikkulykker. 
Erfaringene fra vinteren 2011/12 viste at vi fikk flere dramatiske og fatale ulykker med 
snøscooter. 
 
I Alta har tiltakene ”Den trygge mopedfører” og ”Den trygge scooterfører” vært en viktig del 
av trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot unge. Sammen med trafikkopplæringsplan for 
grunnskolen, flere gang- og sykkelstier og reflekskampanjer har vi trolig fått fokus på 
trafikksikkerhet og bedre holdninger.  ”Den trygge mopedfører” og ”Den trygge 
scooterfører” bruker en strategi der vi dels gir informasjon som ledd i det 
holdningsskapende arbeidet og der vi dels gir praktisk opplæring med vekt på ferdigheter og 
respekt. Målgruppe for disse tiltakene har vært ungdom i alderen 15 – 20 år. 
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Det er avgjørende at vi ikke tror at faren er over for trafikkulykker med basis i utviklingen av 
antall ulykker. Vi må videreføre viktige satsinger for å sikre gode ferdigheter, gode 
holdninger og respekt i trafikken. Det betyr at vi i denne sammenheng må sikre videreføring 
av 

• reflekskampanjer 
• trafikksikkerhetsopplæring av barn 
• holdningskampanjer knyttet til risiko og ansvar 
• få utviklet ferdigheter slik at unge vet hva de kan og hva de ikke kan når de bruker 

motoriserte kjøretøy 
• prioritering av trafikksikkerhetstiltak som gir flere gang- og sykkelveier og høyere 

trygghet for de myke trafikantene 
 
Det er en rekke holdninger blant voksne, og dette ”smitter” over på barn (mange barn får 
ikke opplæring i gode trafikkholdninger hjemme). En av tingene det ser ut til at folk er mest 
engasjert av, trafikksikkerhetsmessig, er fart på biler i boligområder. En tommelfingerregel 
er at kommunen ikke bruker fartsdumper som tiltak dersom det ikke er gjennomkjøring 
(kostnadsspørsmål, utfordringen ligger alltid i de gjeldene økonomiske rammene). Her ligger 
utfordringen i beboernes holdning til eget ansvar for ikke å råkjøre i eget nabolag, det er jo 
stort sett beboerne selv som bruker veier der det ikke er gjennomkjøringsmuligheter.  
 
I Altasamfunnet har det vært praktisert at man skal ”kjøre til døren”. Dette praktiseres i stor 
grad, også ved at barn/ungdom blir kjørt til skolen, samt at man selv kjører til jobben. Dette 
er nok en medvirkende årsak til at det ved morgen og ettermiddag er ganske mange biler 
som er langs veiene i lokalsamfunnet. Dette gir utfordringer både i forhold til støy, 
trafikksikkerhet, men også at man mister hverdagsaktiviteten og blir mindre fysisk aktiv enn 
ønskelig. For noen skoler i Alta har det vært utført tiltak knyttet til ”den trygge skolevei”. Her 
er det sett på detaljer langs hele skoleveien, og så gjennomført tiltak for en tryggere skolevei 
for å bidra til at flere elever går/sykler til/fra skolen. Det er viktig at slike kartlegginger gjøres 
for alle skoler.  
 
Et attraktivt busstilbud er en utfordring for byen. Per nå går det bybuss, men denne går langs 
E6 fra Hjemmeluft, via Alta sentrum, til Nerskogen. Det er også en rute via Kaiskuru. For flere 
boligområder, eksempelvis Tollevika, Aronnes, Amtmannsnes er det ikke tilbud om buss. Alta 
kommune jobber med å få til et bedre kollektivtilbud 
 
Ved prosjektering av nye bygg i kommunen, spesielt skoler og barnehager, er det viktig at 
det er fokus på trafikksikkerhet, og at alle instanser tas med på råd. Oftest er det 
avgrensninger mellom myke og harde trafikanter man ser i ettertid at ikke er godt nok 
ivaretatt. I tillegg må det tas hensyn til drift og vedlikehold av veier  
 
Bygg som var prosjektert for en viss mengde aktivitet utvides uten at trafikkutfordringene 
tas med i beregningene i stor nok grad, eller samfunnsutviklings utfordringer i forhold til at 
barn i større grad enn før kjøres til skole/barnehage  
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Utfordringer for kap 2.3.5, skader og ulykker  
• Det er flere personer som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker 

sammenlignet med resten av landet. Spesielt gjelder dette for barn, unge og eldre 
• Det er betydelige utfordringer knyttet til unge i trafikkulykker. Dette gjelder spesielt 

scooter 
• Det er ”mørketall” for skaderegistreringen, da det ikke finnes lokal skaderegistrering 

av ulykker 
• E6 gjennom Alta generer stor trafikk. Årsdøgntrafikken er på enkelte strekninger på 

E6 over 12.000 kjøretøyer 
• Pågående arbeid med satsinger innen trafikksikkerhet må videreføres (gode 

ferdigheter, gode holdninger og respekt i trafikken)  
• Et attraktivt busstilbud er en utfordring for byen. Per nå går bybussen stort sett langs 

E6 
• Å bruke bilen på korte avstander gir utfordringer både i forhold til støy, 

trafikksikkerhet, men også at man mister hverdagsaktiviteten og blir mindre fysisk 
aktiv enn ønskelig 

• Trygg skolevei  
• Ved prosjektering av nye bygg i kommunen, spesielt skoler og barnehager, er det 

viktig at det er fokus på trafikksikkerhet, og at alle instanser tas med på råd. Oftest er 
det avgrensninger mellom myke og harde trafikanter man ser i ettertid at ikke er 
godt nok ivaretatt. I tillegg må det tas hensyn til drift og vedlikehold av veier  

• Bygg som var prosjektert for en viss mengde aktivitet utvides uten at 
trafikkutfordringene tas med i beregningene i stor nok grad, eller samfunnsutviklings 
utfordringer i forhold til at barn i større grad enn før kjøres til skole/barnehage  

 
 

 
Bli sett - bruk refleks!  
 
 
 
 
Bilde 3: Illustrasjon av refleksbruk 
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2.3.6 Sykdom / smittevern  

 
Alta kommune sin smittevernplan er vedtatt 23.06.03, og ikke senere revidert. For øvrig 
finnes det en pandemiplan av 2009 som er en beredskap for å kunne håndtere en 
influensapandemi. Alta kommune har også beredskapsplan for helsetjenesten, sist revidert i 
2012, samt en beredskapsplan for hele kommunen. I forhold til smitteførende sykdom er 
screening av risikogrupper og gode rutiner for oppfølging og behandling en viktig faktor. 
Informasjon/undervisning til risikogrupper om beskyttelse mot smittsom sykdom er viktig.   
 
Tuberkulose 
Fakta: Tuberkulose er en infeksjonssykdom som kan ramme mange organer. Den vanligste, 
og den eneste smittsomme formen er lungetuberkulose. Av dem som smittes med 
tuberkelbakterien vil opptil en tidel kunne utvikle sykdom i løpet av livet.   
 
Det er i dag hovedsakelig to grupper i befolkningen i Norge og i Alta som utvikler 
tuberkulose:  

• Personer av utenlands opprinnelse. Vel 90% av pasienter med tuberkulose er født i 
land med høy tuberkuloseforekomst, over 90% av disse igjen er  smittet før de kom 
til Norge. Det fleste som utvikler sykdom etter tuberkulosesmitte blir syke i løpet av 
1-3 år, men kan også utvikle sykdom etter mange år.  

• Personer født i Norge før 1945 som ble smittet i sin ungdom, men utviklet ikke 
sykdom. Det er lik kjønnsfordeling mellom menn og kvinner. Dette er nordmenn som 
nå er over 70 år. Gruppen utgjør ca. 10 %, antallet er fallende da denne generasjonen 
med tiden dør ut.   

 
Selv om forekomsten av tuberkulose har vært økende pågrunn av økt innvandring, har raten 
av nysmitte tilfeller i klynger vært stabil på 0,5 pr 100 000 innbyggere. Det er uvanlig med 
smitte på tvers av etniske grupper. Spredning av importert tuberkulose skjer i liten grad. Det 
er sett mindre utbrudd i innvandrermiljøer. Det er få tilfeller med smitte hos helsepersonell.  
 
I Alta har vi god kontroll av alle personer av utenlands opprinnelse med tanke 
på tuberkulose fordi alle asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere 
ved ankomst til kommunen screenes for tuberkulose. De som eventuelt har positiv 
tuberkulin prøver, men ikke er syke følges opp av flyktningehelsetjenesten 
  
Influensavaksinering 
Avdeling for vaksine ved Folkehelseinstituttet distribuerer årlig sesonginfluensavaksine til 
risikogruppene via smittevernansvarlig lege i kommunen i henhold til antall bestilte vaksiner.    
I Alta kommune er det helsesøstrene i barn- og ungetjenesten som utfører årlig vaksinasjon 
av definerte risikogrupper. Etter forespørsel tildeler helsesøstrene også ut vaksiner til 
pasienter på institusjoner, sykestua, sykehjemmene og hjemmetjenesten. Sykepleiere på de 
ulike institusjoner vaksinerer pasientene.   

Vaksine til personer utenfor risikogruppene kan kjøpes fra apotek eller bestilles fra 
Folkehelseinstituttet.  
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Det anbefales at pasienter i risikogruppene som ble vaksinert i 2011/2012-sesongen 
vaksineres på nytt, siden sesonginfluensavaksiner gir kortvarig beskyttelse. I tillegg kan 
personer i risikogruppene, pga. grunnsykdom og/eller alder, ha noe svekket immunrespons 
ved vaksinering.  

Folkehelseinstituttet har laget anbefalinger til hvem som bør vaksineres mot 
sesonginfluensa. I tillegg til risikogruppene anbefales det å vaksinere helsepersonell som har 
pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan være en betydelig smittekilde for 
sine pasienter dersom de selv blir smittet. For sesongen 2012/2013 er 
sesonginfluensavaksinen også anbefalt til svinerøktere og andre som har regelmessig 
kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte 
grisene mot influensasmitte og å hindre utvikling av virus med nye egenskaper i 
svinebesetningene.  

Det er meldeplikt for all vaksinasjon til SYSVAK. De 3 siste sesongene har Alta kommune 
bestilt 1000 doser sesonginfluensavaksine.  

 
Antall  vaksinedoser;  

·        2010   323 doser 
·        2011   396 doser 
·        2012   320 doser  

I tillegg til disse har sykehjemmene og hjemmesykepleien satt ca. 200 doser årlig i samme 
tidsrom. Dertil kommer et ukjent antall doser som pasientene selv kjøper etter resept fra 
fastlegene og får satt på fastlegekontorene.  

I følge ledende helsesøster er vaksinasjonsgraden i risikogruppene altfor lav, 50-60% 

Helsesøstrene opplever at det er få nye pasienter som vaksiner seg mot sesonginfluensa. De 
fleste i aldergruppen over 65 år føler seg friske og definerer seg derfor ikke inn i risiko 
gruppen. Noen av disse får resept fra sin fastlege og får vaksinen  satt på fastlegekontoret.  

Helsepersonell med pasientkontakt vaksinerer seg i liten grad i henhold til anbefaling fra 
Folkehelseinstituttet. Dette kan skyldes frykt for bivirkninger, jfr. klagesakene etter 
svineinfluensa vaksinasjonen.    

Utfordring: Flere i risikogruppene bør vaksineres og større del av helsepersonellet som har 
pasientkontakt bør vaksineres.  
 
Legionella 
 
Fakta:  

• Legionella bakterier finnes over i naturen i innsjøer og fuktige miljøer, men i så små 
mengder at de ikke utgjør noe helsefare 

• I sjeldne tilfeller kan legionella bakterien gi alvorlig sykdom. I Norge kjenner vi at 
utbrudd med legionærsykdom forårsaket av legionella bakterier har vært forårsaket 
av utslipp av aerosoler (fine svevende vanndråper) fra kjøletårn, gassvaskeanlegg, 
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dusjer og boblebad. Legionella smitter ved innånding av aerosoler som er forurenset 
av legionellbakterier. Den smitter ikke fra menneske til menneske 

• Antallet av legionellabakterier kan øke kraftig inn i vannrør og i andre fuktige 
innretninger når temperaturen i vannet er mellom 20-50’, og vannet er stillestående 
eller sakte flytende. Glatte og slimete fuktige flater tyder på at bakterier og andre 
mikroorganismer har dannet en hinne (biofilm)  der legionellabakterier trives 

• I boblebad og dusjer dannes det aerosoler og legionellabakterien kan spres med 
aerosolene hvis man ikke er grundig nok med rengjøring/desinfeksjon av alle 
vannfylte rør. Sannsynligvis er dusjen hjemme den mest vanlige smittekilden for 
legionærsykdom i Norge 

• Legionella bakterier kan også spres med andre aerosol dannende innretninger 
hagevanningsutstyr, luftfuktere, høytrykkspylere, innendørsfonterer og sprayflasker 
for dusjing av planter, om disse blir stående med lunkent vann over tid 

 

Viktige beskyttelses tiltak:  

*  Legionella bakteriene dør ved høytemperatur, over 70 grader og når det utsettes for 
desinfeksjonsmiddel.  
* Gjennomspyling av dusjen med varmtvann over 70 grader i 5 min x 4 i året gir god 
sikkerhet mot legionella bakteriespredning via dusjen.  
* For boblebad følges egne rutiner for desinfeksjon.  
* For de andre innretningene, tøm det helt for vann, unngå at det blir stående  lunkent vann 
i redskapene over tid.  

 
Det er ikke påvist legionellautbrudd i Alta, men det er viktig at forebyggende rutiner for 
beskyttelsestiltak blir fulgt.  
 
Utfordringer for kap 2.3.6, sykdom/smittevern:  

• Flere personer i risikogrupper og større del av helsepersonell som har pasientkontakt 
bør vaksineres mot sesonginfluensa 

• Smittevernplanen for Alta kommune er ikke revidert siden 2003  
• Det er viktig å ha fokus på forebyggende arbeid for å unngå smittespredning 

 

2.3.7 Universell utforming  

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en 
spesiell utforming. 
 
Universell utforming har hele befolkningen som målgruppe, uavhengig av alder og 
funksjonsevne. Alle skal kunne delta på samfunnets ulike arenaer enten det gjelder 
utdanning, arbeidsliv, kulturtilbud eller ta seg frem i det offentlige uterom. I arbeidet med 
universell utforming er det viktig å ha kunnskap om mangfoldet i befolkningen, behovet til 
følgende grupper vil være viktig:  

• astmatikere og allergikere  

• bevegelseshemmede  

• hørsels- og synshemmede  
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• lese- og skrivehemmede  

• utviklingshemmede 

 
Status  
Finnmark fylke er et av totalt 8 pilotfylker på universell utforming i perioden 2010-2013. Alta 
kommune er ressurskommune for Finnmark fylkeskommune i dette arbeidet. Hovedmålet 
for Finnmark fylke er å skape et åpent og inkluderende Finnmark. Det er tre gjennomgående 
perspektiv:  

• Klima 
• Flerkulturelt samfunn  
• Informasjon og kommunikasjon  

  
I kommuneplanens handlingsdel 2011-2014 er ett av fokusområdene universell utforming, 
med underpunktet ”Alta Universelt utformet”. 
 
I Alta vil det være viktig at det er en bedre samordning og kommunikasjon internt i 
kommunen om arbeidet med universell utforming. Herunder bør det vurderes muligheten 
for et tverrsektorielt forum eller arbeidsgruppe. Videre er det viktig med bevisstgjøring og 
kompetansebygging generelt rundt universell utforming, sant fastsettelse av klare og 
realiserbare mål for ”Alta universelt utformet”.  
 
Utfordringer for kap 2.3.7, universell utforming  

• Bevisstgjøring og kompetansebygging generelt rundt universell utforming  

• Bedre samordning og kommunikasjon internt i kommunen om arbeidet med 
universell utforming. Herunder bør det vurderes muligheten for et tverrsektorielt 
forum eller arbeidsgruppe  

• Forankring og politikkutforming. Det er ikke definert hva det betyr for Alta kommune 
å ha et åpent og inkluderende samfunn 

Bilde 4: Altas politikere er kurset i viktigheten av universell utforming, kilde: Alta 
kommune 
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 2.4 Helserelatert atferd / levevaner  

Folkehelseforskriften: Med helserelatert atferd menes atferd som har vist å ha innvirkning på 
et helseutfall. Dette kan være for eksempel fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og 
rusmidler. Det kan også omfatte for eksempel risikoatferd som kan gi utslag i skader og 
ulykker. 

2.4.1 Fysisk aktivitet og friluftsliv  

 

Helsedirektoratets anbefaling til voksne og eldre er å være i aktivitet minst 30 minutter 
hver dag. Barn bør få dobbel dose, minst 60 minutter 

 

 
 
 
Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå blant barn og unge 2011  
Det er gjort en landsomfattende kartlegging i 2011 om fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-
åringer i Norge. Rapporten inneholder det fysiske aktivitetsnivået til drøyt 3500 barn og 
ungdommer i alderen 6, 9 og 15 år. For første gang finnes det detaljerte data om 
seksåringers aktivitetsnivå. Blant 9- og 15-åringer er det er oppfølgingsstudie fra 2005-2006. 
Blant 6-åringene tilfredsstiller 87 % av jentene og 96 % av guttene anbefalingene for fysisk 
aktivitet. Andel som tilfredsstiller anbefalingene synker imidlertid med økende alder. Blant 9-
åringene tilfredsstiller 70 % av jentene og 86 % av guttene anbefalingene, mens tilsvarende 
tall blant 15-årige jenter og gutter er 43 % og 58 %. I alle aldersgrupper er det flere gutter 
enn jenter som tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet. Aktivitetsnivået synker med 
økt alder.  
Rapporten finnes på nettsiden til Helsedirektoratet www.helsedirektoratet.no 
Kilde: Helsedirektoratet 
 
Kartlegging av fysisk aktivitet i den voksne delen av befolkningen 
Nasjonalt råd for fysisk aktivitet har i samarbeid med Høgskolen i Finnmark, Norges 
idrettshøgskole, Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås og Høgskolen i Telemark 
forsket på temaet ”Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet". Rapporten kom 
i januar 2011. De har blant annet sett på mønstre ved fysisk aktivitet i den voksne delen av 
befolkningen. Blant annet har bruken av de fire anleggstypene turstier/turløyper, private 
helsestudio/treningssenter, vekt/styrketreningsrom og lysløype hatt en markant økning. 
Deltakelse i aktiviteter som styrketrening, jogging, langrenn og sykling har økt sterkt de 
senere årene.  Rapporten anbefaler blant annet at samfunnet satser på friluftsliv og 
egenorganisert fysisk aktivitet for å fremme aktiviteter i hverdagen. Det vil også være med 
på å utjevne sosiale ulikheter.   
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For å stimulere til disse aktivitetene er det riktig av kommunen å satse på lysløypene, turstier 
og Sykkelbyen Alta.  
 
Sykkelbyen Alta 
Alta er en sykkelby. Prosjektet er et samarbeid mellom Alta kommune, Finnmark 
fylkeskommune og Statens vegvesen. Visjonen for Sykkelbyen Alta er: ”Få flest mulig til å 
sykle, hele året”. Det gjøres tellinger av antall syklister, for å se om prosjektet har effekt.  Et 
av tiltakene i Sykkelbyen Alta er å oppgradere snarveger for å motivere til å bruke sykkel 
eller gå. Prosjektet varer ut 2013, det er intensjonen at arbeidet for å tilrettelegge for sykkel 
skal fortsette.  
 
Nordlysbadet 
Etablering av Nordlysbadet, med ulike svømmebasseng, og muligheter for aktiviteter i vann, 
for alle aldersgrupper, er en stor investering for Alta kommune. I 2011 var det totale 
besøkstallet over 200.000.  Nordlysbadet brukes også til rehabilitering og opptrening etter 
skader/ulykker. Det er viktig med støtteordninger som gjør at de som har behov, men ikke 
har råd, kan bruke Nordlysbadet.   
 
 
Alpinbakken i Rafsbotn 
Alpinbakken gir et aktivitetstilbud for hele familien i vinterhalvåret. Den gir også et tilbud til 
ungdom som kanskje ikke er med på annen idrett. Alpinbakken er nå i privat eie, men 
kommunen er inne med tilskudd for å sikre driften av den. 
 
Idrett 
Alta har ca 40 ulike idrettslag innenfor ca 30 ulike idretter. I overkant av 6000 personer er 
aktive i idrettslag i Alta. (Samme person kan være registrert flere ganger hvis den bedriver 
ulike idretter.) 
 
Andre lag/foreninger 
Nasjonalforeningen for folkehelsen med Alta helselag har anlagt to folkestier på Sandfallet 
og rundt Skogvannet. Hver uke har de timer i varmebassenget.  Alta helselag og 
Demensforeningen i Alta driver årlige informasjonsarbeid om folkehelse. 
 
Private treningssenter 
I følge opplysninger fra de to største treningssentrene i Alta har de til sammen ca 3.500 
medlemmer. Det er litt under snittet i Norge, der man regner med at 20 % av befolkningen 
er medlemmer av et treningssenter. Det tilsvarer i Alta ca 3.900 medlemmer. 60-70 % av 
medlemmene i Alta trener regelmessig.  
 
FYSAK – tilrettelegging for fysisk aktivitet 
I tillegg til de aktivitetene idrettslagene, andre lag/foreninger og de private treningssentrene 
skaper, har Alta kommune gjennom FYSAK arbeid også tilrettelagt for ulike former for fysisk 
aktivitet. Det er opprettet en arbeidsgruppe for FYSAK i Alta kommune.  
 
Skolene og barnehagene er flinke til å få barn og unge til å bevege seg. Den jobben de gjør er 
særdeles viktig, fordi gjennom skole og barnehager når de alle. Eller har kommunen lagt til 
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rette for toppturer gjennom Miljøuka og Alta 10-toppers. Alta 10-toppers er i samarbeid 
med 6 ulike lag/foreninger. I 2011 hadde vi over 28.000 registreringer på toppene. I 
Byløyperennet om vinteren har det vært opp til 3.500 deltakere. I samarbeid med 
Finnmarkshallen arrangerer kommunen Åpen hall for elever på videregående skole, hver 
onsdag i skoleåret.  
 
 
 
Prosjekt “Trivselsskoler” http://www.trivselsleder.no 
Skoler og barnehager i Alta skal delta i “trivselsprogrammet” Mål med programmet er å 
bedre barnas helse fysisk og psykisk ved å legge til rette for aktivitet, legge til rette for at 
elever bygger gode vennskapsrelasjoner, redusere konflikter blant elever. 
 
Treningskompis  
Treningskompis er et alternativ til støttekontakt. Treningskompisen skal motivere til, og 
hjelpe mennesker i gang med fysisk aktivitet. Målgruppe er mennesker med bistandsbehov; 
fysiske, sosiale eller psykiske. Treningskompisen kan jobbe individuelt, i gruppe eller 
inkludering i frivillig organisasjon. Tiltaket er forebyggende og egner seg godt som 
lavterskeltilbud i kommunene. Alta kommune har et samarbeid med Finnmark idrettskrets, 
Finnmark fylkeskommune samt kommunene Hammerfest og Sør- Varanger. For å bli 
treningskompis må man ha gjennomført et 16 timers gratis kurs. Alta har hatt to slike kurs i 
2012 og har videre planer for kurs i 2013. Treningskompisene jobber primært i 
bistandsavdelingen og barn- og ungetjenesten. Pr november 2012 har bistandsavdelingen 
157 enkeltvedtak på støttekontakt, derav 8 som er organisert som treningskompis, i barn- og 
ungetjenesten er det ca 50 enkeltvedtak på støttekontakt, derav 6 som er organisert som 
treningskompis. Det er utfordringer knyttet til rekruttering, markedsføring, logistikk under 
kursene, økonomi samt variasjon i aktiviteter. Det anes som viktig at tiltaket videreføres.  
 
Hverdagsaktivitet  
I Altasamfunnet har det vært praktisert at man skal ”kjøre til døren”. Dette praktiseres i stor 
grad, også ved at barn/ungdom blir kjørt til skolen, samt at man selv kjører til jobben. Dette 
er nok en medvirkende årsak til at det ved morgen og ettermiddag er ganske mange biler 
som er langs veiene i lokalsamfunnet. Dette gir utfordringer både i forhold til støy, 
trafikksikkerhet, men også at man mister hverdagsaktiviteten og blir mindre fysisk aktiv enn 
ønskelig. For noen skoler i Alta har det vært utført tiltak knyttet til ”den trygge skolevei”. Her 
er det sett på detaljer langs hele skoleveien, og så gjennomført tiltak for en tryggere skolevei 
for å bidra til at flere elever går/sykler til/fra skolen. Det er viktig at slike kartlegginger gjøres 
for alle skoler.  
 
Friluftsliv 
En stor del av Altas befolkning driver med en eller annen form for friluftsliv. For mange er 
naturopplevelsen selve kjernen i friluftslivet. Begrepet friluftsliv har tildels endret seg fra 
nyttebetonte aktiviteter som jakt, fangst, fiske og sanking, til også å innbefatte spaserturer i 
nærområdet og fotturer gjerne til en fjelltopp. Med en stadig utvikling av fritidsprodukter gis 
det muligheter for at nye og gamle aktiviteter utøves på en ny måte. I Alta er sykling i 
terrenget på stier og traktorveier et eksempel på en aktivitet som har blitt mer etterspurt de 
siste årene.  
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Behovet for tilrettelegging av friluftsområder øker i takt med befolkningsøkningen. Spesielt 
for å få nye brukergrupper til å benytte seg av våre flotte naturområder krever det 
tilrettelegging, som merking av stier og klopplegging av myrer og elver.  
 
Frivillige organisasjoner som f.eks jeger- og fiskerforeninger, turlag, idrettslag og grendelag 
har en viktig rolle for å fremme fysisk aktivitet i naturen. Alta kommune bør være en aktiv 
samarbeidspartner for å legge til rette for dette frivillige arbeidet, i tråd med 
folkehelseloven. 
 
Skiløyper i fjellet 
Alta kommune har gitt tilskudd slik at det er merket skiløyper i Bollo, til Reinbukkelvhytta og 
på Sarves. I tillegg tråkker kommunen skiløyper ved Nipivann. Skiløypene ved Nipivann har 
blitt et viktig bidrag til langrennsfolket, før lysløypene i byen kan tas i bruk. Både aktive, 
familefolk og trimmere benytter seg av tilbudet. 
  
Når det gjelder skiløyper i fjellet er det viktig at disse løypene merkes med stikker. Kjørte 
løyper kan fort blåse igjen og da er det viktig å ha stikker å gå etter. Kommunen bør kunne 
bruke ressurser på tilrettelegging av skiløyper i fjellet, slik at nye generasjoner kan oppdage 
gleden ved å bruke den flotte naturen vi har i Alta. 
 
Motorferdsel i utmark 
Motorferdsel i utmark, spesielt om vinteren med snøskuter, er viktig for deler av Altas 
befolkning. I Alta kommune har vi ca 400 km godkjente skuterløyper. Snøskuterturer kan 
bidra til økt bolyst, sosialt samvær og naturopplevelser i vinterhalvåret. 
 
Det er viktig at motorferdselsloven respekteres, slik at vi også har skuterfrie områder i Alta 
kommune. Områder som er fri for skuterløyper og har merkede skiløyper er Sarves og 
området ved Reinbukkelvhytta. For å sikre disse og eventuelt andre skuterfrie områder for 
fremtiden, bør det settes av ressurser til tilrettelegging, samt bedre informasjon om tilbudet.  
 
Utfordring kap 2.4.1, fysisk aktivitet  

• Møte nasjonale utfordringene om at stadig flere barn er overvektige 
• Arbeide for å tilrettelegge slik at flere i Alta tar ansvar for egen helse og er 

regelmessig fysisk aktiv 
• Bidra til at tiltaket treningskompis brukes i stedet for ordinær 

støttekontaktvirksomhet  
• Øke hverdagsaktiviteten, gå/sykle til skole og jobb  
• Tilrettelegging for fysisk aktivitet i naturen, som skiløyper i fjellet 
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Bilde 5: En post ved Byløyperennet  
 
 

 

 
 

2.4.2 Kosthold  

Det har over lang tid skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet. Forbruket av 
grønnsaker og frukt har økt betydelig over tid og forbruket av sukker har minket de siste ti 
årene (ref: Helsedirektoratet). Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye 
grønnsaker, frukt, bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder av bearbeidet 
kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Velg gjerne nøkkelhullsmerkede matvarer 

 

"De som tror at de ikke har tid til fysisk aktivite t må før eller senere avsette 
tid til sykdom" Edward Stanley (1826-93) 

De norske kostholdsrådene  
• Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. Halvparten bør være 

grønnsaker 

• Spis grove kornprodukter hver dag 
• Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg 
• Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt 

kjøtt 

• Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor hard margarin og smør 
• Velg matvarer med lite salt og begrens bruken av salt i matlagning og på maten.   
• Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags 
• Velg vann som tørstedrikk 
• Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og 

hvor mye du forbruker gjennom aktivitet 
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Det finnes en rekke hjelpemidler/veiledninger, for barnehage/skole/helse og omsorg m.v. 
Det er viktig at disse brukes.  

Barn og unge 
Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner. Tilrettelegging for 
gode måltider, og et sunt mat- og drikketilbud i skole og barnehage, vil bidra til at barn og 
unge får gode muligheter til å etablere helsefremmende og godt kosthold.  

I barnehager og skoler i Alta er det fokus på sunt kosthold. I perioden 2005-2008 deltok en 
rekke skoler i Alta i et prosjekt om fysisk aktivitet og kosthold i skolen (Bli med!). Alle skoler 
har tilbud om kjøp av melk. Videre er det kantiner ved Alta videregående skole, Alta 
ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole. Alta ungdomsskole har også tilbud om gratis 
frokost, noe som er et attraktivt tilbud blant elevene. Det er gratis frukt ved ca halvparten av 
skolene i Alta.  

Barnehagen utgjør en unik læringsarena utenfor hjemmet og har en viktig helsefremmende 
og forebyggende funksjon. Måltidene i barnehagen har en viktig miljøskapende verdi og har 
betydning for blant annet helse, trivsel og læring. Et sunt mattilbud i barnehagen er særlig 
viktig for de som kommer fra hjem hvor bevisstheten rundt kosthold og levevaner er lav. Da 
en stor andel barn tilbringer mange timer i barnehagen hver dag er det viktig at de får sunn 
mat i tilstrekkelige mengder utover hele dagen så de har overskudd til lek og læring. 
En nasjonal undersøkelse i 2011, der flere barnehager i Alta deltok, viste at det daglige 
tilbudet av mat og drikke i barnehager på mange måter er innenfor myndighetenes 
anbefalinger. Undersøkelsen viste at det ble satt av god tid til måltidene i barnehagene. I de 
aller fleste barnehagene hadde barna mulighet til å spise frokost, lunsj og ettermiddagsmat. 
Maten til frokost ble i flertallet av barnehagene medbrakt hjemmefra (67 %), mens lunsj og 
ettermiddagsmat ble servert i henholdsvis 84 % og 53 % av barnehagene. Den nasjonale 
undersøkelsen speiler i stor grad sitasjonen i barnehagene i Alta.  

Alle barnehagene tilbyr lunsj samt et fruktmåltid i løpet av dagen. I tillegg er det servering av 
varm mat ca en gang i uka. Noen barnehager baker brød. Noen barnehager har hatt fokus på 
å være helt sukkerfrie, andre har mer fokus på å redusere sukkerinnholdet i pålegg samt 
vurdere alternative former for kosemat.  
 
Skoler og barnehager er viktige arenaer for et helsefremmende måltid. Tiltak for å 
tilrettelegge for sunn skolemat samt kunnskap om kosthold blant ansatte, foreldre og 
barn/ungdom blir derfor viktig i videre arbeid med folkehelse. 
 
I forbindelse med idrett og fysisk aktivitet er det viktig å ha sunne alternativ. Ved 
idrettsarrangement i Alta, er det kun delvis fokus på sunt kosthold.  

Ungdom, studenter, småbarnsforeldre, voksne og eldre som er enslig 
For mange er det en utfordring å lage næringsrik mat på en enkel måte. Det er ofte slik at 
usunne matvarer er billig, mens sunne matvarer er dyrt. I samfunnet så er det gjerne en 
tidsklemme, og man ”har ikke tid til å lage ordentlig mat”, eller man er kommet i en ny 
livssituasjon og er eldre og enslig. Det må gis lett tilgang til gode kokebøker, man må lære 
seg å lage mat, det må også være et sosialt aspekt i matlagingen.  
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Eldre 
Det er viktig å ha fokus på riktig kosthold og god tannhelse. Det er tilbud om matombringing 
for hjemmeboende eldre og enslige, det er også muligheter for å kjøpe rimelig middag ved 
Vertshuset. Hjemmetjenesten orienterer sine brukere om tilbudet og opplysninger står også 
på kommunens hjemmeside.  

Matallergikere  
Astma og allergiforbundet har informert om at det er vanskelig å gå ut å spise for de som har 
matallergi. Noen restauranter er flinke, men ikke alle. Det er ønskelig med mer tydelig 
merking i menyer.  

 
 
Utfordringer for kap 2.4.2, kosthold  

• Alle skoler i Alta har ikke tilbud om gratis frukt  
• Skoler og barnehager er viktige arenaer for et helsefremmende måltid. Tiltak for å 

tilrettelegge for sunn skolemat samt kunnskap om kosthold blant ansatte, foreldre og 
barn/ungdom må ha fokus  

• Ved idrettsarrangement er det kun delvis fokus på sunt kosthold  
• For flere grupper er det en utfordring å lage næringsrik mat på en enkel måte. Det 

må gis lett tilgang til gode kokebøker, man må lære seg å lage mat, det må også være 
et sosialt aspekt i matlagingen 

• Det er mangelfull synliggjøring av eksisterende tilbud om å kjøpe rimelige middager 
• På restauranter og kafeer er det delvis mangelfull merking av matinnholdet, spesielt i 

forhold til de som evt. har allergi  

2.4.3 Tobakk  

 
I tobakk inngår både røyking og snus.  
 
Røyking er den levevanen som i dag har størst betydning for folkehelsa. Selv om andelen 
røykere har gått ned, røyker fortsatt en stor del av befolkningen. Det finnes ikke lokal 
statistikk fra Alta, men Finnmark fylke er det fylket i landet med høyest prosentandel av 
røykere.  
 

Fakta om røyking:  
• Tobakksrøyk består av en kompleks blanding av mer enn 4 000 forskjellige kjemiske 

stoffer. Over 50 av disse stoffene klassifiseres som kreftfremkallende 
• Omtrent halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som 

skyldes tobakken. I tillegg rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige 
helseplager og redusert livskvalitet 

• Det er anslått at omkring 6 700 personer i Norge hvert år dør av sykdom de har utviklet 
på grunn av røyking. I tillegg anslås det at flere hundre dør av sykdom de har utviklet på 
grunn av passiv røyking 
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• De viktigste røykerelaterte sykdommene er kreftsykdommer, hjerte- og karsykdommer 
og luftveissykdommer, deriblant kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) 

• Røyking kan redusere kvinners fruktbarhet og føre til impotens hos menn 
• Røyking under svangerskapet øker risikoen for spontanabort, komplikasjoner i 

svangerskapet, dødfødsel og for tidlig fødsel. Barn av røykende mødre har 
gjennomsnittlig lavere fødselsvekt, større risiko for krybbedød og økt risiko for å utvikle 
astma 

• Passiv røyking er spesielt farlig for barn. 

 
Den daglige snusbruken i befolkningen har økt de senere årene, og det ser i hovedsak ut til å 
skyldes økt snusbruk blant unge.  
 
 
 
 

Fakta om snus:  
• Snus har vært forbudt i EU siden 1992. Sverige og Norge har et unntak fra denne regelen, 

mens Danmark har et delvis unntak 
• Snus inneholder mer enn 2500 kjemiske stoffer, deriblant nikotin. 31 stoffer i snus er 

identifisert som kreftfremkallende 
• Langvarig bruk av snus kan føre til at tannkjøttet trekker seg tilbake i området der man 

legger inn prisen. Dette gir ekstra lange tannhalser og ising i tennene 
• Det er en mulig sammenheng mellom snusing og utvikling av type 2 diabetes og overvekt 

 
Passiv røyking  
Mange offentlige bygg i Alta er merket med røykfrie inngangsparti, men dette fungerer ikke i 
praksis. Det er derfor ønskelig at det tilrettelegges for hvor folk kan røyke, slik at man unngår 
at det røykes rett ved inngangsdørene.  
 
For folk som yter tjenester til folk, som personell i skole og barnehage, helsearbeidere (leger, 
helsesøster, fysioterapeut, ergoterapeut, hjemmehjelp, sykepleier, tannlege mv), offentlige 
transportmidler (buss, taxi), servicenæringer m.v, er det viktig at de er røykfri. Med dette 
unngår man at de som reagerer på røyklukt ikke kan benytte seg av aktuell tjeneste.  
 
Ungdom  
I ungdomsskolen gjennomføres skoleprogrammet FRI, et tobakksforebyggende 
undervisningsprogram for ungdomsskolen. Omtrent 110 000 ungdommer deltar hvert år i 
FRI. I Alta er alle skoler påmeldt, men det kan likevel være enkelte klasser som ikke deltar. 
Det er viktig at alle klasser deltar, og at FRI inngår i planverket for skolene.  
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Det er ikke kjent hvordan tobakksmønsteret for elever i videregående skole er, men med 
viktig forebyggende arbeid i grunnskole- og ungdomsskole, er det sannsynlig at mindre 
personer vil begynne med tobakk.  
 
Gravide som røyker  
Folkehelseprofilen for Alta kommune viser at røyking ser ut til å være et større problem enn 
ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. 
Figuren under viser røyking blant gravide ved første svangerskapskontroll i kommunen 
sammenlignet med landet (tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert for alder). Året 2010 
betyr her et gjennomsnitt for perioden 2001-2010.  
 
 

 
Figur 24: Røyking ved første svangerskapskontroll 2008 – 2010 
 
Andelen røykere er svakt fallende, og det er et vedvarende utviklingstrekk at andelen 
røykende småbarnsforeldre er synkende. 
 

Eldre 
Hos eldre ser vi at mange rammes av røykerelaterte sykdommer som lungekreft, kols og 
hjerte- og karsykdommer. Forekomsten av slike sykdommer i kommunen sier noe om 
tidligere års levevaner. 
 
Røykeavvenningskurs  
Alta kommune utdannet to stk røykesluttkursholdere i forbindelse med prosjektet kampanje 
arbeidsliv i 2009, men disse har lite/ingen aktivitet per nå. Det vil være viktig at en kommune 
som Alta har et tilbud om røykeavvenningskurs, og at fastleger og andre har kjennskap til 
dette, slik at evt. henvisninger kan skje. Røykesluttkurs kan med fordel være et tilbud ved 
frisklivssentral.  
 
Røykfri arbeidsplass  
Alta kommune gjennomførte i perioden 2008-2010 prosjektet ”kampanje arbeidsliv”, hvor 
formålet var at Alta kommune ønsker å fremstå som en helsefremmende arbeidsplass, og at 
alle arbeidstakere skal gis mulighet til å ta sunne valg. Sluttrapporten var til orientering i 
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kommunestyret 25.10.10, og der ble det vedtatt at sluttrapporten tas til orientering samt 
”Alta kommune skal fortsatt ha visjon om å bli røykfri og bedre folkehelsa i Kommunen. 
Prosjektet har ikke tidligere vært politisk forankret i kommunestyret. Konklusjon med 
totalforbud er for streng. Alta kommune bes dempe på restriksjonene og de kommunale 
enhetene bes finne et egnet sted ved enheten der røyking tillates. Hovedinnganger skal 
fortsatt være røykfrie områder”. De planene som ble lagt for videreføring i sluttrapporten er 
derfor ikke gjennomført.  
 
Utfordringer knyttet til røyking og snus er knyttet til tydelighet i forhold til arenaer hvor 
røyking og snus tillates, kunnskaper og informasjon i forhold til fare for røyker/snuser og 
omgivelsene. 
 
 
Utfordringer for kap 2.4.3, tobakk:  

• Finnmark fylke er det fylket i landet med høyest prosentandel av røykere. Den 
daglige snusbruken i befolkningen har økt de senere årene og ser i hovedsak ut til å 
skyldes økt snusbruk blant unge. Man kan anta at Alta også har utfordringer knyttet 
til røyk og snus  

• Det er ikke røykfrie inngangsparti ved alle offentlige bygg i Alta  
• Gravide som røyker er et større problem i Alta sett i forhold til landsgjennomsnittet  
• Hos eldre er det mange som rammes av røykerelaterte sykdommer som lungekreft, 

kols og hjerte- og karsykdommer  
• Det finnes ikke tilbud om røykeavvenningskurs i Alta  

 

2.4.4 Rus og alkoholforbruk  

 

Alkoholpolitikk  
Det finnes et eget regelverk for salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Alta (vedtatt av 
kommunestyret i Alta 29.05.12). Det lages årlig en årsrapport for salg og skjenking av 
alkohol. Årsrapporten for 2011 viser at det i Alta kommune ved utgangen av året 2011 finnes 
20 salgssteder og 27 skjenkesteder.  
 
Barn og ungdom 

En nasjonal undersøkelse viser at det er klart problematisk når unge starter å drikke alkohol 
midt i tenåra. Unge som drikker alkohol, rapporterer samtidig om flere konflikter, skulk og 
mistilpasning på skolen, de begår oftere ulike former for lovbrudd og er mer i opposisjon til 
foreldre og samfunnet omkring.  
Det er viktig at vi ikke nærmer oss feltet unge og rus og unge og røyk med et moralsk 
perspektiv aleine. Vi må nærme oss barn og unge med respekt for at de skal foreta egne 
valg. Vi skal legge til rette for at unge skal ta aktive valg. I forhold til dette må vi bidra med 
kunnskaper, men kunnskap alene er ikke tilstrekkelig. Det må arbeides med å gi unge en 
arena for å samtale om alkohol og tobakk der det avklares at det er hver enkelt som skal ta 
valget, og enhver er ansvarlig. Vi må gi en arena for diskusjon der konsekvenser av rus og 
tobakk belyses i dialoger/samtaler slik at unge kan etablere en holdning til alkohol og tobakk 
der det er ok å ikke drikke og det er ok å ikke røyke. 
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Hovedfunn i en nasjonal undersøkelse om effektive tiltak i arbeidet med unge og rus er: 

• Omfattende skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana er effektive for 
å forebygge bruk av både alkohol og marihuana hos 10-15-åringer. 

• Skolebaserte tiltak mot illegale rusmidler, som vektlegger ferdigheter, er trolig 
effektive for å forebygge bruk av harde rusmidler hos barn og unge. 

 
Her er det en rekke hjelpemidler som kan brukes i form av nettbaserte tjenester innrettet 
mot ungdom i regi av KORUS nord (Kompetansesenter mot rus – tidligere 
Nordlandsklinikken). Disse nettbaserte læremidlene sikter mot bevisstgjøring, refleksjon og 
kunnskap hos ungdom, og de etiske utfordringene krever deltakelse i læreprosessen. Her er 
siktemålet holdningsskapende arbeid og systematisk oppfølging av barn/unge i risikosonen. 
 
I Alta har vi iverksatt et prosjekt i samarbeid med KORUS nord ved Alta ungdomsskole. Vi har 
i samarbeid med KORUS nord etablert prosjektet med en egen prosjektleder. Den viktigste 
jobben er å sikre at unge og rus blir et tema som behandles og belyses i alle klasser. Dernest 
vil det være viktig å skape møteplasser/samtaleplasser for ungdom som har behov for 
individuell oppfølging.  
 
Følgende forebyggende tiltak mot røyking er muligens effektive:  

i) massemediakampanjer for barn og unge,  
ii) skolebaserte tiltak som vektlegger sosiale ferdigheter hos barn og unge,  
iii) iii) foreldrebaserte tiltak hos barn i alderen ca 5-11. 

Følgende andre forebyggende tiltak er muligens effektive:  
i) skolebaserte tiltak mot illegale rusmidler (vekt på kunnskaper) for å 

forebygge bruk av marihuana hos barn og unge,  
ii) foreldrebaserte tiltak for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og rusmidler 

hos unge i alderen ca 11-14 år, 
iii) familiebaserte tiltak for å forebygge bruk av alkohol hos barn og unge,  
iv) flerkomponenttiltak for å forebygge bruk av alkohol hos barn og unge. 

 
Skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana, som vektlegger kunnskaper, er trolig 
ikke effektive for å forebygge bruk av alkohol hos 10-15-åringer. 
 
Det er samtidig slik at vi finner betydelige forskjeller mellom barn i forhold til bruk/misbruk 
av rusmidler. Disse forskjellene viser at sosioøkonomiske faktorer er viktige om vi skal 
beskrive sannsynlighet for rusbruk. Det er derfor viktig at vi også driver arbeid rettet mot 
foreldre fordi de er forbilder for sine barn. 
 
Utfordringer for kap 2.4.4, rus og alkoholforbruk  

• Ungdom som starter å drikke alkohol midt i tenåra  
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2.4.5 Tannhelse  

De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Flere barn og unge har 
ingen eller få "hull" i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i 
behold, og som klarer seg uten protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, 
økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke (referanse: 
Folkehelseinstituttet) 

 

Bilde 6: Gutt som pusser tennene (referanse: www.tannhelserogaland.no )  

I motsetning til andre helsetjenester, er det fylkeskommunen i fylket som har ansvaret for at 
tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor 
eller midlertidig oppholder seg i fylket 

• Fylkeskommunen skal gjennom tannhelsetjenesten sørge for nødvendig forebygging 
og behandling. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak 
for hele befolkningen 

• Gjennom Den offentlige tannhelsetjenesten skal fylkeskommunen gi et regelmessig 
og oppsøkende tilbud til følgende målgrupper: 

a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år 
b) Psykisk utviklingshemmede over 18 år 
c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. 
d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
e) Andre grupper fylkeskommunen fatter vedtak om 
f) Samt rusmisbrukere som mottar kommunale tjenester og har vært i systemet 

i 3 mnd eller lenger skal ha akutt/nødvendig tannbehandling gratis. Det 
samme gjelder fengselsinnsatte 

Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en tannhelseplan, 2010-2013. For å møte 
ufordringene i tannhelsetjenesten i Finnmark i årene som kommer, må det settes inn tiltak 
innen følgende innsatsområder:  

• Nye investeringer  

• Rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell  

• Styrking av forebyggende tannhelsearbeid  
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En av de største utfordringene i det forebyggende arbeidet, er det tradisjonelle skillet 
mellom helse og tannhelse. Tenner har tradisjonelt vært sett på som atskilt fra resten av 
kroppen. Nå vet vi stadig mer om hvor stor innvirkning tannhelsen har på for eksempel 
fordøyelsesfunksjonen og andre helseplager. I så måte er informasjon om forebygging og 
ansvar for egen tannhelse svært viktig. 

I styrking av forebyggende tannhelsearbeid er spesielt følgende viktig:  

• Systematisering av det forebyggende tannhelsearbeidet. Tannhelsetjenesten i 
kommunene ønsker å bli delaktig i folkehelsearbeidet som skjer i kommunene  

• Det forebyggende arbeidet i kommunene.  
o Samarbeid med helsesøstertjenesten/helsestasjonen. Målet er at alle 

småbarnsforeldre skal ha kjennskap til den betydning kosthold, fluor og 
tannpuss har for tannhelsen. 

o Tannhelsetjenesten skal også være behjelpelig og tilgjengelig for samarbeid 
med barnehager og skoler. Tannhelseopplysninger ved foreldremøter, 
skoleundervisning, undervisning i barnehager, personalmøter og andre 
naturlige arenaer er eksempler på hvor tannhelsetjenesten kan gå inn med 
tannhelseinformasjon 

• Tannpleie i institusjon og hjemmesykepleie  

Aktuelle tannhelseråd gjennom ulike livsfaser  
”Vi lever i en tid der overfloden av mat og drikke er så overveldende at vi kan bli syke av det. 
Livsstilssykdommene er vår tids ris bak speilet, forårsaket av dårlig kosthold og skrantende 
helse. I dag vet vi at det er sammenheng mellom dårlig tannhelse og andre helseproblemer”  
 
Barn: trenger hjelp av både pårørende og tannhelsepersonell for å ta vare på egen 
tannhelse. Det er i tidlige barneår grunnlaget legges for god tannhelse hele livet 
Ungdom: dine tenner, ditt ansvar!  
Voksne: vedlikehold og nye utfordringer!  

 
Utfordringer for kap 2.4.5, tannhelse:  

• Tradisjonelt så har det vært skille mellom tannhelse og helse, ved at tenner har vært 
adskilt fra resten av kroppen. Fokusere på at det ikke er noe skille mellom helse og 
tannhelse  

• Systematisering av det forebyggende tannhelsearbeidet  
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2.5 Opplysninger om helsetilstand  

Jfr. folkehelseforskriften: Opplysninger om helsetilstand vil i hovedsak være informasjon om 
forekomst av forebyggbare sykdommer som psykiske lidelser, hjerte- karsykdommer, type 2-
diabetes, kreft, kroniske smerter og belastningssykdommer, karies og ulykkesskader. Disse 
helseutfallene har ofte en sammensatt årsakskjede som involverer elementer fra flere av de 
andre temaene som er beskrevet i bestemmelsen. 

 

2.5.1 Psykisk helse  

Psykiske lidelser er en viktig årsak til for tidlig død og den største årsaken til uførhet, 
sykefravær og nedsatt livskvalitet (ref: Helsedirektoratet IS- 1846; Folkehelsearbeidet- veien 
til god helse for alle).  
 
Det er viktig å ha en aktiv fritid, være en del av et miljø og føle mestring. Dette vil bidra til at 
man har noe annet å være opptatt av, i stedet for å være passiv foran tv og data.  
 
Skoler og barnehager har mange metoder for å avdekke barnas psykiske helse, det kan 
derimot se ut for at det er lite ressurser til å gjennomføre tiltak som når mange. De barn og 
elever som trenger spesial oppfølging av spesialisthelsetjenesten får det. Et viktig mål er at 
flere skal få hjelp på et tidligere tidspunkt.  
 
Skolehelsetjenesten er en viktig forebyggende arena som når mange. Tjenesten er ikke 
styrket i takt med befolkningsveksten, og er derfor mindre tilgjengelig enn det nasjonale 
anbefalinger tilsier. 
 
Det er mange tilflyttere i Alta uten sosialt nettverk. Det bør derfor legges til rette for å skape 
sosiale møtearenaer. Asylsøkere og enslige mindreårige som kommer til Alta er 
risikogrupper.  
 
Det er en utfordring at det ikke finnes tall for unge og psykisk helse. Per nå har man kun 
statistikk fra 16-års alderen, 
 
Et godt og trygt familiemiljø er forebyggende i forhold til å utvikle psykiske problemer. 
 
Utfordringer innen psykisk helse varierer etter alder. 
 
Utfordringer for kap 2.5.1, psykisk helse  

• Det er mange tilflyttere i Alta uten sosialt nettverk 
• Det finnes ikke tall for unge og psykisk helse  
• Utfordringene varierer etter alder 

o Barn:  
� barn av psykisk syke og rusmisbruke 
� barn som pårørende 
� skilsmissefamilier og konflikter mellom foreldre 
� skolegang og nettverk, trygghet, mobbing  



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

67

o Ungdom/unge voksne  
� Skolegang, nettverk og trygghet, mobbing  
� Nettbruk, mange utfordringer å ta stilling til: facebook – hva skal være 

privat og hva skal være offentlig  
� Økonomi, tilgang til egen bolig (leie eller kjøpe)  
� Hvordan er samfunnet, er det godt å bo i Alta for alle?  
� Gravide under 17 år: 5-10 pers. pr. år i Alta. Delvis et "mote- / 

smittefenomen" (venninnegjengen som vil bli mødre). Alternativet 
abort fører til utfordringer med psykisk helse  

� Rusmisbruk blant gravide, gjerne eldre i 20- årene  
� Overvekt  
� Psykisk problemer er ofte en av årsakene til rusproblemer, som igjen 

fører til psykiske problemer 
o Voksne: 

� Viktig med et sømløst oppfølgning av  kommunal- og 
spesialisthelsetjeneste 

� Bruk av individuell plan 
� Arbeid er forebyggende i forhold til psykiske lidelser 

o Eldre: 
� Ensomhet, barn har flyttet hjemmefra, bor alene 
� Ny tilværelse som pensjonist, mangler nettverk  

2.5.2 Livsstilssykdommer  

 
Overvekt 
Overvekt er ingen sykdom.  Folkehelseprofilen for overvekt er under utarbeidelse på 
kommunenivå. Vi vet at stadig flere voksne kvinner og menn også i Alta passerer grensen 
som Verdens helseorganisasjons (WHO) definerer som overvekt og fedme. 
 
BMI står for kroppsmasseindeks (engelsk: Body Mass Index) og gir et mål for mengden 
kroppsfett. BMI- verdiene må sees som veiledende. Muskelmasse og beinbygning spiller 
også inn. BMI- kalkulatoren kan bare brukes på voksne, utvokste personer over 18 år. For 
barn og ungdom som fortsatt er i vekst gjelder egne BMI- verdier.  
 
BMI regnes ut ved følgende:  
Vekt i kilo deles i kvadratet av høyden  

Overvekt defineres som kroppsmasseindeks/bodymassindex (KMI/BMI) mellom 25 og 29.9. 
Fedme er kraftig overvekt og defineres som en kroppsmasseindeks (KMI) over 30 kg/m2. En 
180 cm høy mann har fedme hvis han veier over 97,3 kg. En 170 cm høy kvinne har fedme 
når hun veier over 86,7 kg. 
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 WHOs definisjoner 

Betegnelse KMI, kg/m2 

Undervekt Under 18,5 

Normal 
vekt  

18,5 – 24,9 

Overvekt 25-29,9 

Fedme  Grad 1: 30-34,9 
Grad 2: 35-39,9 
Grad 3: 40 - 

Tabell 8: WHOs definisjoner av kroppsmasseindeks (KMI) 
 
Overvekt og fedme i Norge, viser økning fra 1985 til 2008. Fylkesundersøkelse i Norge fra 
2000-2003 bekrefter at vektøkningen er størst blant yngre voksne menn,  
20-39 år.  
 
Det er vel kjent at personer med kraftig overvekt og fedme, har betydelig økt risiko for 
diabetes type 2, galleveissykdommer, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i 
hofter og knær og kreft i tarmsystemet.  
 
Vekt som risikofaktor har størst betydning om vekten øker over tid. Verdens 
helseorganisasjon betegner en vektøkning på over fem kilo i voksen alder som økt 
helserisiko.  
 
Overvekt er et sammensatt problem, men i hovedsak er det endringer i forholdet mellom 
mat og mosjon. Vi ser at dagliglivets fysiske aktivitet har sunket samtidig som vi nå har et 
kaloriinntak som ikke er tilpasset dette.  
 

Redusert fysisk aktivitet og høyt inntak av kaloririk mat gjør at flere unge utvikler fedme i 
barneårene, som igjen sannsynligvis vil medføre en ytterligere økning i andelen unge 
voksne og voksne med overvekt og fedme.  

 
For å demme opp for dette må det blant annet bedre tilrettelegges for fysisk aktivitet i 
skolen og samfunnet for øvrig.  Bedret kostveiledning på skolene og for utsatte familier der 
foreldrene er overvektige. I tillegg må kommunen legge til rette slik at befolkningen kan 
være fysisk aktivt enten ute eller inne.  
 
Diabetes mellitus (Sukker syke) 
Diabetes mellitus deles i to type 1 diabetes og type 2 diabetes. Diabetes type 1 er genetisk 
betinget, mens diabetes type 2 i stor grad skyldes livsstil.  Arv, overvekt og mangel på fysisk 
aktivitet er viktige årsaker til type 2 diabetes. Kostnadene ved behandling av diabetes er 
store. 

Type 2 diabetes utgjør minst åtte av ti diabetestilfeller i Norge og det er grunn til å tro at det 
ikke er annerledes i Alta jfr. pkt 31 i folkehelsebarometeret for Alta kommune.  
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Diabetes type 2 er en stor folkehelseutfordring 

Både høyt blodsukker og høyt insulinnivå 
Kjennetegnet ved ubehandlet type 2 diabetes er at man har både høyt blodsukker og ofte 
også høyt insulinnivå. Kroppen prøver å regulere ned det høye blodsukkeret ved å øke 
insulinproduksjonen. Men insulinet virker ikke like godt som normalt; man har 
insulinresistens. Den som rammes får ofte ingen symptomer før følgesykdommene begynner 
å vise seg. I denne perioden kan imidlertid type 2 diabetes avdekkes ved å måle blodsukker. 

Årsaker: Arv, overvekt og for lite fysisk aktivitet 
Arvelige anlegg sammen med miljøfaktorer bestemmer hvem som får type 2 diabetes. 
Overvekt og lite fysisk aktivitet er viktige risikofaktorer. Risikoen for type 2 diabetes øker 
særlig etter 50-årsalderen. Det er også holdepunkter for at nedsatt næringstilførsel under 
svangerskapet og lav fødselsvekt kan ha betydning for risikoen senere i livet. Her pågår det 
forskning. 

Kost og mosjon kan halvere tallene for type 2 diabetes. Det viser en forebyggende 
undersøkelse fra Kuopio i Finland (Uusitupa M og medarb.). En lignende undersøkelse fra 
USA viser lignende resultater.  
 
Behandling: Kost, mosjon, medisiner 
Kosthold, mosjon og vektreduksjon kan for noen normalisere blodsukkeret og holde 
sykdommen under kontroll. Noen trenger medikamenter for å få ned blodsukkeret.  

Høyt blodsukker over tid skader blodårer og indre organer.  

Målrettede tiltak som gir best effekt hos type 2 diabetikere er;  

• Økt fysisk aktivitet, min. 30 min. mosjon daglig 
• Vektreduksjon,  
• Kostendring 

Diagnostisering, oppfølging og behandling i Alta 

Personer med diabetes type 2 diagnostiseres av fastlegene enten ved at det tas tilfeldig 
blodsukker eller ved at pasienten selv har mistanke om diabetes type 2 og oppsøker 
fastlegen med tanke på diagnose.  

Behandlingen i slike tilfeller er kostveiledning, vektreduksjon og henvisning til diabetes 
teamet for tettere oppfølging med hyppigere vektkontroller, kostveiledningssamtaler.  

Sentrale aktører i behandling av diabetes type 2 i Alta, er:  

• Personen selv  

• Familien 
• Fastlegen 
• Diabetesteamet  
• Kommunen med tilrettelegging for fysisk aktivitet 



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

70

• Frivillige organisasjoner, idrettslag og andre 
• Frisklivssentral 

Utfordringer for kap 2.5.2, livsstilssykdommer:  

• Redusert fysisk aktivitet og høyt inntak av kaloririk mat gjør at flere unge utvikler 
fedme i barneårene, som igjen sannsynligvis vil medføre en ytterligere økning i 
andelen unge voksne og voksne med overvekt og fedme 

• Diabetes 2 

2.5.3 Helse og sykdom  

 
Jamfør folkehelseprofilen:  

• Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og 
depresjon, sammenlignet med resten av landet. 

• Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, vurdert etter 
antall pasienter behandlet i sykehus. 

• KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, basert på 
bruk av legemidler (45-74 år). 

• Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, er ikke entydig 
forskjellig fra landsgjennomsnittet (30-74 år). 

 
Forekomsten av hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes og røykerelaterte kreftsykdommer 
forteller noe om befolkningens tidligere levevaner.  
 
Figuren under er basert på dødsårsaksregisteret og viser utviklingen i dødeligheten av hjerte- 
og karsykdommer i aldersgruppen 0- 74 år. Alta er sammenlignet med landet (tiårig glidende 
gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn). Året 2009 betyr her et gjennomsnitt for 
perioden 2000-2009. Hvis dødeligheten er høy, er det ofte et signal om høy sykelighet av 
blant annet infarkt og hjerneslag.  
 
 

 
Figur 25: Dødelighet – hjerte- og karsykdom 1995 – 2009: 



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

71

 
 
Utviklingen av dødelighet av hjerte- og karsykdommer har fra 2003 utviklet seg på linje med 
landet, og andel og antall som dør av slike sykdommer viser en vedvarende fallende tendens. 

Det er avgjørende at befolkningen tar ansvar for egen helse. Det innebærer at befolkningen 
må ha kunnskaper og handlingsalternativer som muliggjør ivaretakelse. For kommunen må 
innsats dreies fra at det er leger og institusjoner innen helse som skal sikre folkehelsen til at 
kommunens samlede virksomhet og virkemiddelapparat har et helsefokus.  

Frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært 
innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen skal ha 
et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem. En viktig oppgave for frisklivssentralen er å 
veilede deltakerne videre til lokale lavterskeltilbud og egenmestring. Helsedirektoratet har 
utarbeidet en egen veileder for kommunale frisklivssentraler.  
 
Alta kommune har laget en egen utredning vedrørende frisklivssentral i Alta, der det foreslås 
å lokalisere denne til Alta helsesenter, og organisere tiltaket som et tilbud ved 
rehabiliteringstjenesten i Alta kommune. Saken var til behandling i kommunestyret 
20.06.2011, der det ble fattet følgende vedtak: 
 

”Det opprettes frisklivssentral i Alta med oppstart i 2012 under forutsetning at det 
ved budsjettbehandling for 2012 kan avsettes nødvendige lønns- og driftsmidler for 
2012 og i økonomiplan 2012 – 2015.” 

 
På grunn av kommunens økonomi, og da særlig helse- og sosialsektorens økonomi, er ikke 
frisklivssentral i Alta realisert, men i ny behandling i kommunestyret den 19.11.12 ble det 
fattet følgende vedtak:  

"Alta kommune inngår samarbeidsavtale med Opptreningssenteret i Finnmark 
vedrørende etablering av Frisklivsentral. Kommunestyret forutsetter ekstern 
finansiering av Frisklivssentralen i 2013-og 2014. Målgruppen for Frisklivsentralen må 
ikke låses bare til personer under 30 år." 

 

Kommunens innsats må i større grad dreies inn på forebygging og på å skape sunne 
handlingsalternativer for befolkningen. 
 
Kommunen kan yte vesentlige bidrag gjennom forebygging knyttet til kosthold, fysisk 
aktivitet og livsnytelse. Videre må forebyggende arbeid prioriteres.  
 
Kommunen kan opprette frisklivssentral som et tiltak for de som trenger veiledning og 
hjelp til å endre livsstil og levevaner for å hindre sykdom og fremme helsen  
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Utfordringer for kap 2.5.3, helse og sykdom:  
• Hjerte- og karsykdom er mer utbredt i Alta enn ellers i landet, vurdert etter antall 

pasienter behandlet i sykehus  
• Kols og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, basert på 

bruk av legemidler  
• Samarbeid med opptreningssenteret i Finnmark om frisklivssentral  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bilde 7: Vinterstemning fra Kvalfjord  
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3. Oppsummering av folkehelseutfordringer for Alta  
 
Med bakgrunn i det som er omtalt i kap 2 vil vi her gi en oppsummering av de aktuelle 
folkehelseutfordringene innen hvert delkapittel. 
 
Folkehelseutfordringer for befolkningen  

• Vi vil få vekst i aldersgrupper og endring av sammensetningen av befolkningen. Dette 
understreker behovet for å sikre at folkehelsearbeidet påvirker etterspørsselssiden i 
helse- og omsorgstjenestene  

• I arbeidet med folkehelse må det tas hensyn til alle, også innvandrere, flyktninger 
samt den samiske befolkning  

• Folkehelsearbeidet skal føre til at den enkelte innbygger, gjennom informasjon, egne 
handlinger og forebyggende innsatser på ulike felt, selv kan ta hånd om seg selv, sin 
egen helse og ha høy livskvalitet 

 
Folkehelseutfordringer for oppvekst- og levekårsforhold  

• Utjevning av sosiale helseforskjeller i befolkningen  
Utdanning:  

• Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet for 
øvrig  

Økonomiske vilkår: 
• Gjelden i forhold til inntekt i husholdningene er høyere i Alta enn tilsvarende tall for 

fylket og landet 
• For unge i etableringsfasen har det vært vekst i andel som mottar sosialhjelp 
• Fattigdom er en folkehelseutfordring på generelt grunnlag. I Alta kan vi stå overfor en 

situasjon der inntektsforskjellene øker, med den fare for økende relativ fattigdom 
med de potensielle konsekvenser for folkehelsen som det medfører, blant annet 
sosial ekskludering 

Arbeid: 
• Alta har en høyere sysselsettingsgrad enn resten av landet for aldersgruppene 15-19 

år og 20-24 år. Deltakelse i arbeidslivet og inntektene dette gir, er en styrke ved 
samfunnet også i folkehelsesammenheng. Overrepresentasjon i forhold til 
landsgjennomsnittet på dette området, kan ses i sammenheng med 
underrepresentasjon i utdanningsstatistikken for tilsvarende aldersgrupper. 

• Lange sykmeldinger øker risikoen for senere uførepensjon 
• Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk helse og mer 

usunne levevaner enn personer som er i arbeid 
• Alta har knapphet på arbeidskraft, og det er viktig å sikre tilvekst i befolkningen og 

kvalifisering for å sikre tilstrekkelig arbeidskraft i alle sektorer. Vi har for få hender til 
at vi i framtiden kan sikre vekst og til at våre innbyggere skal få det service- og 
tjenestetilbud de etterspør 

Bolig:  
• Det er forholdsvis dyrt å kjøpe bolig i Alta  
• Det er mangel på egnede og økonomiske riktige boliger for ulike aldersgrupper 
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• Boliger har varierende kvalitet, det er viktig å ha fokus på at utleieboliger har en 
tilfredsstillende standard som sikrer at boligen har et godt inneklima og godt bomiljø  

Kultur:  
• Alta kommune bør bidra til best mulig rammevilkår for de mange lag/foreninger og 

arrangement som vi har i Alta 
• De ulike kulturelle tilbudene må ikke prises så høyt at sosiale ulikheter blir forsterket 
• Ensomhet  
• Ha møteplasser i lokalsamfunnet som fungerer som lavterskeltilbud  

• Alta har få offentlige kulturarbeidsplasser 
 
Folkehelseutfordringer for miljøfaktorer  
Drikkevann: 

• Grunnvannskilder er sårbare dersom det skjer forurensning i tilsigsområdet. For 
hovedvannkilden til Alta by er det en utfordring at det finnes et anlegg for 
asfaltproduksjon i tilsigssonen til drikkevannskilden 

• Dyrekadaver, årstidsendringer og nedbørsmengde er sårbarhetsfaktorer som kan 
påvirke vannkvaliteten fra vannverk som benytter overflatevannskilder 

Friområder, grønnstruktur og idrettsanlegg:  
• Det er en utfordring for kommunen å legge til rette for at idrettslagene har rimelige 

rammebetingelser for å kunne bygge og drifte idrettlagseide anlegg 
• Det er behov for en ny idrettshall 
• Det er viktig å sette av areal til nye idrettsanlegg i kommunens arealplaner 

• For Alta i vekst er det viktig å ha kunnskap om hvilke grønnstrukturer og 
sammenhengende naturområder som bør beholdes  

• Pågående arbeid med oppgradering og drift av lysløyper og turstier bør videreføres 
• Samarbeide med lag/foreninger om informasjon og tilrettelegging av viktige 

friluftsområder  
Forurensning: 

• Viktig å påse at det utføres støyforebyggende tiltak i planleggingsfaser av areal- og 
byggesaksarbeid  

• Tomgangskjøring, spesielt vinterstid, kan medføre dårligere luftkvalitet  
• Alta kommune mangler oversikt over områder med mistanke om forurenset grunn. 

Dette innebærer fare for spredning av forurensede masser og derved også risiko for 
helsefare ved nærkontakt med forurenset grunn  

• Bygninger som er bygd på radonholdig grunn, spesielt morenegrus, må være tett mot 
grunnen for å unngå radon i bygningene 

• Inneklima  
Trivsel og miljø i skoler og barnehager:  

• Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter 
trivsel hos 10- klassinger 

• Det er en rekke skoler og barnhager i Alta som ikke er godkjent i henhold til forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., spesielt er det mange 
virksomheter som har avvik på inneklima. Det blir viktig å påse at det er godt 
arbeidsmiljø for alle elever, da dette har mye å si for helse- og læringsutvikling  
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Skader og ulykker:  
• Det er flere personer som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker 

sammenlignet med resten av landet. Spesielt gjelder dette for barn, unge og eldre 
• Det er betydelige utfordringer knyttet til unge i trafikkulykker. Dette gjelder spesielt 

scooter 
• Det er ”mørketall” for skaderegistreringen, da det ikke finnes lokal skaderegistrering 

av ulykker 
• E6 gjennom Alta generer stor trafikk. Årsdøgntrafikken er på enkelte strekninger på 

E6 over 12.000 kjøretøyer 
• Pågående arbeid med satsinger innen trafikksikkerhet må videreføres (gode 

ferdigheter, gode holdninger og respekt i trafikken)  
• Et attraktivt busstilbud er en utfordring for byen. Per nå går bybussen stort sett langs 

E6 
• Å bruke bilen på korte avstander gir utfordringer både i forhold til støy, 

trafikksikkerhet, men også at man mister hverdagsaktiviteten og blir mindre fysisk 
aktiv enn ønskelig 

• Trygg skolevei  
• Ved prosjektering av nye bygg i kommunen, spesielt skoler og barnehager, er det 

viktig at det er fokus på trafikksikkerhet, og at alle instanser tas med på råd. Oftest er 
det avgrensninger mellom myke og harde trafikanter man ser i ettertid at ikke er 
godt nok ivaretatt. I tillegg må det tas hensyn til drift og vedlikehold av veier  

• Bygg som var prosjektert for en viss mengde aktivitet utvides uten at 
trafikkutfordringene tas med i beregningene i stor nok grad, eller samfunnsutviklings 
utfordringer i forhold til at barn i større grad enn før kjøres til skole/barnehage  

Sykdom/smittevern  
• Flere personer i risikogrupper og større del av helsepersonell som har pasientkontakt 

bør vaksineres mot sesonginfluensa 
• Smittevernplanen for Alta kommune er ikke revidert siden 2003  
• Det er viktig å ha fokus på forebyggende arbeid for å unngå smittespredning 

Universell utforming:  
• Bevisstgjøring og kompetansebygging generelt rundt universell utforming  

• Bedre samordning og kommunikasjon internt i kommunen om arbeidet med 
universell utforming. Herunder bør det vurderes muligheten for et tverrsektorielt 
forum eller arbeidsgruppe  

• Forankring og politikkutforming. Det er ikke definert hva det betyr for Alta kommune 
å ha et åpent og inkluderende samfunn 

 
Folkehelseutfordringer for helserelatert adferd/levevaner  
Fysisk aktivitet og friluftsliv:  

• Møte nasjonale utfordringene om at stadig flere barn er overvektige 
• Arbeide for å tilrettelegge slik at flere i Alta tar ansvar for egen helse og er 

regelmessig fysisk aktiv 
• Bidra til at tiltaket treningskompis brukes i stedet for ordinær 

støttekontaktvirksomhet  
• Øke hverdagsaktiviteten, gå/sykle til skole og jobb  
• Tilrettelegging for fysisk aktivitet i naturen, som skiløyper i fjellet 
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Kosthold: 
• Alle skoler i Alta har ikke tilbud om gratis frukt  
• Skoler og barnehager er viktige arenaer for et helsefremmende måltid. Tiltak for å 

tilrettelegge for sunn skolemat samt kunnskap om kosthold blant ansatte, foreldre og 
barn/ungdom må ha fokus  

• Ved idrettsarrangement er det kun delvis fokus på sunt kosthold  
• For flere grupper er det en utfordring å lage næringsrik mat på en enkel måte. Det 

må gis lett tilgang til gode kokebøker, man må lære seg å lage mat, det må også være 
et sosialt aspekt i matlagingen 

• Det er mangelfull synliggjøring av eksisterende tilbud om å kjøpe rimelige middager 
• På restauranter og kafeer er det delvis mangelfull merking av matinnholdet, spesielt i 

forhold til de som evt. har allergi  
Tobakk: 

• Finnmark fylke er det fylket i landet med høyest prosentandel av røykere. Den 
daglige snusbruken i befolkningen har økt de senere årene og ser i hovedsak ut til å 
skyldes økt snusbruk blant unge. Man kan anta at Alta også har utfordringer knyttet 
til røyk og snus  

• Det er ikke røykfrie inngangsparti ved alle offentlige bygg i Alta  
• Gravide som røyker er et større problem i Alta sett i forhold til landsgjennomsnittet  
• Hos eldre er det mange som rammes av røykerelaterte sykdommer som lungekreft, 

kols og hjerte- og karsykdommer  
• Det finnes ikke tilbud om røykeavvenningskurs i Alta  

Rus- og alkoholforbruk:  
• Ungdom som starter å drikke alkohol midt i tenåra  

Tannhelse:  
• Tradisjonelt så har det vært skille mellom tannhelse og helse, ved at tenner har vært 

adskilt fra resten av kroppen. Fokusere på at det ikke er noe skille mellom helse og 
tannhelse  

• Systematisering av det forebyggende tannhelsearbeidet  
 
Folkehelseutfordringer for opplysninger om helsetilstand  
Psykisk helse: 

• Det er mange tilflyttere i Alta uten sosialt nettverk 
• Det finnes ikke tall for unge og psykisk helse  
• Utfordringene varierer etter alder 

o Barn:  
� barn av psykisk syke og rusmisbruke 
� barn som pårørende 
� skilsmissefamilier og konflikter mellom foreldre 
� skolegang og nettverk, trygghet, mobbing  

o Ungdom/unge voksne  
� Skolegang, nettverk og trygghet, mobbing  
� Nettbruk, mange utfordringer å ta stilling til: facebook – hva skal være 

privat og hva skal være offentlig  
� Økonomi, tilgang til egen bolig (leie eller kjøpe)  
� Hvordan er samfunnet, er det godt å bo i Alta for alle?  
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� Gravide under 17 år: 5-10 pers. pr. år i Alta. Delvis et "mote- / 
smittefenomen" (venninnegjengen som vil bli mødre). Alternativet 
abort fører til utfordringer med psykisk helse  

� Rusmisbruk blant gravide, gjerne eldre i 20- årene  
� Overvekt  
� Psykisk problemer er ofte en av årsakene til rusproblemer, som igjen 

fører til psykiske problemer 
o Voksne: 

� Viktig med et sømløst oppfølgning av  kommunal- og 
spesialisthelsetjeneste 

� Bruk av individuell plan 
� Arbeid er forebyggende i forhold til psykiske lidelser 

o Eldre: 
� Ensomhet, barn har flyttet hjemmefra, bor alene 
� Ny tilværelse som pensjonist, mangler nettverk  

Livsstilssykdommer:  
• Redusert fysisk aktivitet og høyt inntak av kaloririk mat gjør at flere unge utvikler 

fedme i barneårene, som igjen sannsynligvis vil medføre en ytterligere økning i 
andelen unge voksne og voksne med overvekt og fedme 

• Diabetes 2 
Helse og sykdom: 

• Hjerte- og karsykdom er mer utbredt i Alta enn ellers i landet, vurdert etter antall 
pasienter behandlet i sykehus  

• Kols og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, basert på 
bruk av legemidler  

• Samarbeid med opptreningssenteret i Finnmark om frisklivssentral  
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4. Hva er de viktigste folkehelseutfordringene for Alt a 
kommune?  

I det foregående kapittelet gis det en oppsummering av folkehelseutfordringene i Alta 
kommune. Informasjonen som fremkommer her gir både mangfold og bredde, noe som er  
naturlig med tanke på det brede feltet som folkehelse er. Samtidig er det viktig for 
kommunene å prioritere arbeidet innen folkehelse.  

I tillegg til at kommunene skal ha oversikt over folkehelseutfordringene i egen kommune (jfr. 
folkehelselovens § 5), så er det et krav at kommunen skal fastsette mål i plan samt 
gjennomføre og evaluere tiltakene som iverksettes. Alt dette skal inngå i et systematisk 
folkehelsearbeid, jfr. figur 1 i kap 1 

Med utgangspunkt i folkehelseutfordringene som er kartlagt mener folkehelsegruppen at 
det viktigste videre arbeidet innen folkehelse vil være å gjennomføre tiltak som sikrer at 
barn og ungdom trives i Alta og tar utdanning samt bidra til at befolkningen i Alta sikres 
sunne alternativ, særlig innenfor fysisk aktivitet.  

Folkehelseloven krever også at kommunen skal fremme helse i alle sektorer – ”helse i alt vi 
gjør”, folkehelsegruppen mener at et fokus på dette arbeidet vil være et viktig 
innsatsområde for Alta kommune.  

Med bakgrunn i denne vurderingen mener vi at Alta kommune bør ha fokus på følgende tre 
innsatsområder i det videre arbeidet:  

• Helse i alt vi gjør  
• Det aktive og sunne Alta  
• Barn og unge  
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5. Strategi  
 
Folkehelseloven er tydelig på kommunens plikter innenfor kommunal virksomhet. Disse 
innebærer at alle deler av kommunens virksomhet skal ha med seg folkehelseperspektivet i  

• All planlegging 
• All tjenesteyting 
• All forvaltning 

 

 
 
Figur 26: Illustrasjon av folkehelsearbeidet i en kommune (Kilde: Helsedirektoratet)  
 
 

Konsekvensene av loven er at folkehelseperspektivet må inntas i all ordinær 
saksbehandling og tjenesteyting. Vi må videre sikre at våre virksomheter har 
oppmerksomhet mot folkehelseperspektivet i sin drift. Det innebærer at kommunen må 
sikre rapportering fra virksomhetene i forhold til årsmeldinger og lignende. Her må det 
utvikles tenkning som gjør at vi får tilbakemeldinger som gir oss grunnlag for videre 
planlegging og tiltak i forhold til folkehelsen. 

 
Kommunen skal videre bidra til at folkehelseperspektivet ivaretas av andre aktører i 
kommunen. Det innebærer at vi må øve oss i å operasjonalisere folkehelsebegrepet inn i 
samarbeid og samhandling med andre. Dette kan være i forhold til 

• utbyggingsprosjekter 
• utbyggingsavtaler 
• ved ytelse av tilskudd 
• ved samhandling med frivilligheten 

 
Vi må videre sikre at vi kan registrere data fra samarbeid og samhandling med private slik at 
dette kan håndteres ved rullering av kommunal plan for folkehelsearbeidet. 
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Kommunen skal iverksette folkehelsetiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, 
samt gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for 
å fremme helse og forebygge sykdom. Folkehelseperspektivet slik dette er beskrevet 
innebærer et forsterket fokus på innbyggernes totale velferd. 
 

Folkehelseloven forutsetter at hele kommunen arbeider med folkehelse. Det innebærer at 
dette arbeidet må forankres i kommunestyret, og det må sikres at alle politiske organ har 
med seg folkehelseperspektivet i sitt virke. Folkehelsearbeidet må realiseres gjennom en 
felles forståelse i Alta som samfunn slik at vi får det store folkehelsearbeidet inn i alle 
deler av samfunnet. 
 

 
Alta kommune vil være avhengig av samspill og felles forståelse for folkehelse med 
innbyggere, bedrifter, organisasjoner og frivilligheten. Vårt felles mål om Alta som et godt 
sted å bo, også i framtiden, betinger at vi løpende løser folkehelseutfordringene.  
 
Alta kommune skal realisere folkehelsearbeidet som en overordnet føring for alle tiltak i 
kommunen fordi dette vil bidra til samfunnsutvikling, entreprenørskap, innovasjon og en 
lykkeligere befolkning = Helse i alt vi gjør  
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6. Organisering og økonomi  

6. 1 Organisering  

Folkehelsegruppen mener at det er vesentlig at folkehelsearbeidet forankres hos 
rådmannen som øverste administrative ansvarlige, og vi mener at en 
folkehelsekoordinator vil være en effektiv og forsvarlig måte å sikre det arbeidet som 
folkehelselovens, spesielt §§ 4-7, pålegger kommunen. 
 
Rådmannen må sikre at de perspektiv som er opplistet foran blir ivaretatt i alle deler av 
den kommunale organisasjonen, og folkehelse må derfor forankres i kommunal 
styringsgruppe for folkehelse. Denne gruppen kan/bør være personidentisk med 
rådmannens ledergruppe. 
 
Gjennom en slik organisasjonsmodell vil vi sikre at beslutningstakere på alle nivå skal 
ansvarliggjøres i henhold til folkehelselov, folkehelseplan og de folkehelsetiltak som årlig 
vedtas. 
 
Spørsmålet om fagmiljø for en folkehelsekoordinator må vurderes særskilt, men det er 
avgjørende at koordinatoren ikke entydig forankres i noen av de kommunale 
tjenesteområdene (sektorene).  
 
Det innebærer videre at folkehelse må være en del av kommuneplanen og alle andre 
kommunale planer. Det betyr at det i årsbudsjett og i årsmeldinger må folkehelse inntas 
som et vesentlig område. Administrativt må folkehelsearbeidet forankres hos rådmannen, 
og folkehelseperspektivet må nedfelles i virksomhetsplaner som et overgripende 
ansvarsområde. 
 

Av hensyn til bestemmelser i folkehelseloven knyttet til systematisk kartlegging av 
folkehelsetilstanden i kommunen, og av hensyn til tiltaksutvikling, tilrås det at det 
ansettes en egen folkehelsekoordinator. 

 

6.2  Økonomi    

Arbeidet med folkehelsekommunen Alta krever at det avsettes ressurser for å realisere mål 
og gjennomføre de tiltak som blir vedtatt. 
 
På noen områder vil tiltak kunne gjennomføres av sektorer og virksomheter innenfor de 
budsjett som tildeles årlig. På andre områder vil det være nødvendig å stille økonomiske 
midler til rådighet for å sikre gjennomføring av de tiltak som er vedtatt. 
 
Tiltak kan gjennomføres innenfor og utenfor kommunen som organisasjon. Det er 
imidlertid vesentlig at det tas tak i folkehelseutfordringene og at dette synliggjøres 
gjennom å stille økonomiske midler til rådighet for å sikre gjennomføring av tiltak. 
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Tiltak kan gjennomføres som prosjekter, men det må sikres at det vi ønsker skal være varig 
forankres i tjenesteområdene og i budsjetter. 
 

Folkehelsegruppa tilrår at det avsettes økonomi til å dekke kostnader ved en egen 
folkehelsekoordinator. Videre anbefales det å avsette kr 700.000 i 2014 og deretter kr 
1.000.000 hvert år videre i planperioden. 
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7. Innsatsområder, mål og tiltak  
 
Med bakgrunn i folkehelseutfordringene som er omtalt i dette dokumentet, mener 
folkehelsegruppen at det fokuseres på tre innsatsområder. Dette er:  
 
Det foreslås følgende innsatsområder:  

1. Helse i alt vi gjør  
2. Det aktive og sunne Alta  
3. Barn og unge  

 
Innsatsområde 1: Helse i alt vi gjør  
Sikre at ansvaret for folkehelse forankres i kommunens ledelse, og påse at disse ivaretar krav 
i folkehelseloven og folkehelseforskriften 
 
Forslag til mål og tiltak:  
 
Forankring, formidling, bevisstgjøring, kompetanse – og kunnskapsheving  

• Folkehelse skal være et overordnet felles ansvar for alle sektorer og forankres i 
rådmannens ledergruppe 

• Etablering av tverrsektoriell kommunal folkehelsegruppe 

• Ansette folkehelsekoordinator 
• Egne årlige bevilgninger til folkehelsetiltak 

• Minst en gang i året skal folkehelse være tema i møter med kommunens 
virksomhetsledere 

• Informasjon om folkehelse på kommunens nettsider 
• Kommunen må ha et system for løpende oversikt over folkehelsen og årlig 

gjennomgang av dokumentet 
 

Folkehelse som tema i kommunal planlegging  
• Folkehelse som fokusområde i årlige budsjett, virksomhetsplaner samt årsmelding 
• Folkehelse skal være tema i kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og alle 

kommunedelplaner, samt reguleringsplaner og utbyggingsavtaler  
• Folkehelsekonsekvenser skal omtales i alle saksfremlegg  

 
Samarbeid  

• Aktivt og forpliktende samarbeid med lag og foreninger 
 
 
Innsatsområde 2: Det aktive og sunne Alta  
 
Forslag til mål og tiltak:  
 
Alta kommune skal sikre befolkningen sunne alternativer gjennom å:  

• Iverksette årlige kampanjer som fremmer fysisk og psykisk helse og trivsel for 
befolkningen  
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• Sikre attraktive gang- og sykkelveier, snarveier – det skal lønne seg å gå/sykle i stedet 
for å bruke bilen (fast dekke, belysning, brøyt/vinterstid, bedre kollektivtrafikk)  

• Gjennomføre tiltak som sikrer at folk går/sykler til/fra skole, jobb – at 
hverdagsaktiviteten ivaretas 

• Arbeide for at kollektive transportløsninger til møteplasser blir ivaretatt og universelt 
utformet  

• Arbeide for bedre kosthold gjennom kurs for ulike målgrupper, systematisk innsats i 
skoler og barnehager, entydige kostholdsstrategier i institusjoner og informasjon 

• Sikre tilgang til skogs-, natur og grøntområder i nærmiljøet for alle, også for eldre og 
funksjonshemmede.  

• Kartlegging av bruk av ulike friluftsområder i Alta, derav turløyper  
• Ha lysløyper for bruk hele året  
• Alle som har behov for tilrettelegging skal sikres muligheter for å bli inkludert i 

fritidsaktiviteter ved samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten  
• Sikre boliger, også utleieboliger, med god standard til en overkommelig pris  

 
Innsatsområde 3: Barn og unge  
 
Forslag til mål og tiltak:  
 
Alta kommune skal fremme god oppvekst i Alta gjennom å:  

• Forbedre læringsresultat gjennom år slik at alle ungdommer gjennomfører 
videregående skole  

• Ha attraktive skoler og barnehager med tilfredsstillende inne- og utemiljø 
• Tilrettelegge for trivselsskoler og trivselsbarnehager med økt fysisk aktivitet (1 time 

om dagen for skoler), bedre kosthold, fokus på trivsel og mestring, tobakks- og 
rusforebyggende arbeid  

• Fokusere på tiltak som hindrer overvekt blant barn  
• Arbeide for sikre skoleveier 
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8. Vedlegg  
 
Vedlegg 1: Folkehelseprofilen for Alta kommune  

http://www.fhi.no/ 

Vedlegg 2 Innspill offentlig ettersyn 
Når et dokument har vært ute på en offentlig høring kan ikke planen endres vesentlig, uten at planen må ut til ny 
offentlig høring. Større strukturendringer og andre vesentlige endringer må eventuelt tas inn ved en senere 
rullering av dokumentet. 
 
Oppsummering av innspill til Folkehelse i Alta under offentlig ettersyn, frist 15.02.13. 
 
Statens vegvesen, 15.02.13: 
Statens vegvesen er positiv til at arbeidet med ”Sykkelbyen Alta” videreføres etter prosjektperioden. De ser det 
som positivt at trafikksikkerhetsarbeidet er tatt med i arbeidet med folkehelsen. Statens vegvesen vil fortsatt 
bidra til den store innsatsen som Alta kommune legger ned i trafikksikkerhetsarbeidet.  Statens vegvesen har 
gjennomført en kartlegging av støyutsatte boliger. To boliger ligger over grensen på 42 dB og vil de vil få tiltak i 
2013. I forhold til den nasjonale klimapolitikken vil Statens vegvesen som sektormyndighet følger opp 
samordnet areal- og transportplanlegging. og arbeide for å øke andel gående og syklende.  
Vurdering: Innspillene tas til orientering. 
 
Nordlysbadet, 05.02.12 
Under kap. 2.4.1 er det viktig å få frem at Nordlysbadet også brukes til rehabilitering og opptrening etter 
skader/ulykker. Nordlysbadet ser viktigheten av å fortsette med ordninger for de som har behov for å bruke 
Nordlysbadet, men som ikke økonomi til å betale seg inn. Nordlysbadet har mulighet for å få ut statistikk for 
hvem som bruker Nordlysbadet.  
Vudering: Teksten om opptrening tas inn i planen. Viktigheten av støtteordninger for enkelte brukere tas til 
orientering. 
 
Drift- og utbyggingssektoren, Kommunalteknikk, 15.02.13 
Kommunalteknikk mener at dokumentet er grundig, men inneholder litt mye tekst. De støtter satsningen på 
folkehelse gjennom ”helse i alt vi gjør”. Folkehelse er langsiktig arbeid og at det er det er viktig å få på plass en 
folkehelsekoordinator i fast stilling snarest. Skaderegistreringen kan gi nyttig informasjon om hvor innsatsen bør 
settes inn. Alta kommune bør fortsatt prioriteres trafikksikkerhetsarbeidet høyt. Trygg Trafikk sin plattform 
”Trafikksikker kommune” bør bli et begrep i hele organisasjonen. Det er viktig at det settes av midler til 
folkehelsearbeid både stilling og tiltak. Kommunalteknikk ber om at sikre skoleveier bør tas inn under 
innsatsområdet 3 – Barn og unge.  
Vurdering: Innspillet tas til orientering. Sikre skoleveier tas med under innsatsområde 3. 
 
Husbanken, region Hammerfest, 12.02.13 
Husbanken mener det er som svært positivt at Alta kommune ser gode bolig og godt bomiljø som 
helsefremmende i planen. Husbanken oppfordrer kommunen til å ha et tiltak som går på innvandring og 
flyktninger i forhold til boliger og integrering, et tiltak som går på universell utforming og et tiltak om at 
utleieboliger skal ha godt inneklima og godt bomiljø. Husbanken mener temaet bolig og bomiljø er godt ivaretatt 
under folkehelseutfordringer. 
Vurdering: Det er mange gode tiltak som det ikke blir mulig å prioritere i første omgang. Vi tar innspillene til 
Husbanken med oss i det videre arbeidet.  Under  innsatsområde 2  endrer vi  siste pkt til ”Sikre boliger også 
utleieboliger til….. 
 
Alta helselag, 13.02.13 
Alta helselag ønsker å få med i dokumentet det arbeidet de og Demensforeningen i Alta gjør av ulike 
helsefremmende aktiviteter. De har to månedlige treff på Helsebo på Elvebakken. De har anlagt folkestier på 
Sandfallet og ved Skogvannet. Hver uke har de time i varmebassenget. Helselaget har årlige stand med 
opplysningsarbeid m.m. Alta helselag, Nasjonalforeningen for folkehelsen ber om å få være med i videre 



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

86

planlegging og iverksetting av folkehelsetiltak i kommune. De ønsker at mål/tiltak om samarbeid med 
lag/foreninger konkretiseres. Alta helselag er klar til innsats. 
Vurdering: Opplysninger om helselaget og demensforeningen tas med i teksten. Vi tar innspillene fra Alta 
helselag med oss i det videre arbeidet.  
 
Altta samiid searvi, 15.02.13 
Altta samiid searvi foreslår å bruke følgende tall for å si noe om antall samer i Alta: ”Det er registrert 943 
personer i Sametingets valgmanntall og det er rundt 45 barn i den samisk barnehagen.” Det forgår også en 
samisk revitalisering for mange fra Alta kommune. På s 19 foreslår de å erstatte en setning med: ”Alta har 
samisk befolkning opprinnelig fra Alta og i tillegg samisk tilflytting fra andre områder.” Foreningen ønsker er 
mer aktiv tilnærming til arbeidet med folkehelsen for den samisk befolkningen. Med stikkord som 
diskriminering, mobbing, samiske eldre på institusjon, samer snakker ikke om sykdom og utfordringene innenfor 
reindriften. 
Samiske språksenter er viktig og gir fritidstilbud til samiske barn og eldre. Det gir et godt supplement til at det 
ikke gis samisk kulturskoletilbud. Idrettsaktiviteter er viktige også i samisk arbeid. Fagansatte i kommunen bør 
skaffe seg mer kunnskap for å sikre god dialog med den samiske befolkningen. Kommunen bør etablere aktive 
samhandlingskanaler med den samiske befolkningen. Folkehelsearbeidet bør inn i samarbeidsavtalen mellom 
kommunen og Sametinget. 
Vurdering: Altta samiid searvi har gitt en grundig tilbakemelding. Vi vil innarbeide faktakunnskapen i 
dokumentet. De konkrete innspillene til tiltak vil bli tatt med som innspill til det videre arbeidet med 
folkehelsearbeidet.  
 
Finnmark fylkeskommune, 14.02.13 og innspill fra Linn Jeanette Knudsen, 17.01.13 
Fylkeskommunen etterlyser en mer lik struktur på oppbyggingen av teksten, fra det generelle til det spesielle, fra 
det nasjonale til det lokale. Der det mangler lokal data bør det komme klart fram. En særlig utfordring er 
Folkehelselovens § 5 andre ledd, der det er krav om vurdering av årsaksforhold og konsekvenser. 
Fylkeskommunen hadde ingen merknader til valgte innsatsområder.  
Vurdering: Vi ser helt klart at der er et forbedringspotensial i struktur på oppbyggingen av teksten. For ikke å 
måtte legge dokumentet ut på ny høring vil vi ta fylkeskommunens merknader med ved rullering av planen. 
Til da er det også kommet en veileder til folkehelseforskriften som nok vil hjelpe oss.  
 
Alta kommune, skogbruksjefen, 05.02.13 
Skogbrukssjefen minner oss om viktigheten av skog og større sammenhengende skog og fjellarealer. Natur 
(skog, fjell, vann), parker og hager påvirker folkehelsen. Skog kan spille en sentral rolle for folkehelsen både 
sosialt, mentalt og fysisk. Det er viktig å ha skogareal til mer enn kun næring. Skogbrukssjefen forslår et tiltak 
som sikrer og fremmer skogens betydning som helsefremmede faktor. 
Vurdering: Skog tas med under innsatsområde 2: Sikre adgang til skogs-, natur- og grøntområder. Ellers tas 
innspillet til orientering. 
 
Leder omsorgsavdelingen, 10.02.13 
Leder for omsorgsavdelingen mener at forhold til eldre ikke er vektlagt nok i dokumentet. Stikkord: 
Bofellesskap for eldre, strøing til ytterdøra og på fortauer. Utendørs sitteplasser. Helsestasjon for eldre med for 
eksempel forebyggende hjemmebesøk og kartlegging av helserisikoer. Treningsgrupper for eldre 
Omsorgsavdelingen er i ferd med å oppnevne smittevernkontakt i hjemmetjenesten og på sykehjem. Vet vi om 
eldre har dårlig råd? Er det en utfordring i forhold til ernæring?  
Opplæring i forebyggende arbeid i tannhelse er viktig.  
Vurdering: Vi endrer på teksten på s 57 og tar med hvordan middagskjøp markedsføres. Vi tar ut setningen 
om  at eldre har dårlig råd og har utfordringer i forhold til ernæring.  Vi tar innspillet til orientering. Se for 
øvrig innspill fra eldrerådet.  
 
FYSAK gruppa, 30.01.13 
FYSAK gruppa ønsker å endre innsatsområdet 2 på side 83 til: ”Alle med behov for tilrettelegging skal sikres 
muligheter for å bli inkludert i fritidsaktiviteter, ved samarbeid mellom det offentlige og frivillige.” 
Vurdering: Tas til etterretning og endres. 
 
Eldrerådet, 14.01.13 
Eldrerådet har følgene innspill til tiltak: Etablere møtested for eldre i Alta sentrum,  
tilrettelegging av friluftsområder for eldre og funksjonshemmede i nærmiljøet, kampanje for å hindre 
ødeleggelser av bord/benker, trafikksikkerhetstiltak for eldre, tilrettelegging for fysisk aktivitet i nærmiljøet, 
arrangere kostholdskurs for eldre, pensjonister må få en mulighet til årlig kontroll hos tannpleier/tannlege, 



 
Alta kommune  •  Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA  •  Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 

Telefon: 78 45 50 00  •  Telefaks: 78 45 50 11  •  www.alta.kommune.no  •  Org.nr. 944 588 132 

 

87

offentlige boliger skal være universelt utformet, det må settes ut tilstrekkelig antall bord/benker langs gang- og 
sykkelveier. Eldrerådet bør være med i en tverrsektoriell kommunal folkehelsegruppe. 
Vurdering: Vi endrer teksten under innsatsområde 2: Sikre adgang til skogs-, natur- og grøntområder i 
nærmiljøet for alle, også eldre og funksjonshemmede. Vi er klar over ønsket om bord/benker langs 
stier/gangveier. De andre forslagene til tiltak tas med i det videre arbeidet med folkehelse. I forhold til 
organisering av det videre folkehelsearbeidet må det vurderes å etablere en referansegruppe der de ulike 
rådene (eldrerådet, ungdomsrådet, rådet for funksjonshemmede og idrettsrådet) kan være med.  
 
Helsesøster flyktningetjenesten, 21.12.12 
Screening av risikogrupper og gode rutiner for oppfølgning og behandling av også andre smitteførende 
sykdommer enn tuberkulose. I forhold til psykisk helse har vi risikogrupper som asylsøkere og ikke minst 
enslige mindreårige 
Vurdering: Vi endrer teksten på s 48 og tar med innspillet om andre smitteførende sykdommer. Vi endrer også 
teksten i forhold til psykisk helse og risikogrupper.  

 
Vedlegg 3 Saksfremlegg sluttbehandling 
 
Saksnr.: 13/747-23  
Arkiv: G10  
Sakbeh.: Aase-Kristin H. Abrahamsen 
Sakstittel:  FOLKEHELSE I ALTA   
 
Planlagt behandling: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for næring,drift og miljø 
Hovedutvalg for helse- og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Administrasjonens innstilling: 

1. I henhold til Folkehelseloven §§ 4-7 vedtar kommunestyret oversikten over folkehelseutfordringene i 
Alta ”Folkehelse i Alta”, datert 07.05.13. Tiltaksdelen skal rulleres hvert år og hele planen rulleres hvert 
4. år.  

2. Det opprettes ny stilling som folkehelsekoordinator fra 2014. Rådmannen vil i budsjettprosessen for 
2014 foreslå inndekning av kostnadene for stillingen.  

3. Det bør avsettes budsjettmidler i samsvar med tilråding i planen slik at vi sikrer muligheter for 
motivering og mobilisering av frivilligheten samt sikre driftsmidler til formålet. Rådmannen vil i 
budsjettprosessen for 2014 foreslå innarbeiding av slike driftsmidler gjennom omprioriteringer. 

4. Videreføring av Sykkelbyen Alta, og eventuelt fremtidige gåstrategiarbeid, legges inn under arbeidet til 
folkehelsekoordinatoren, etter utløpet av prosjektperioden for Sykkelbyen.  

 
 
Saksutredning: 
Vedlegg: 1. Folkehelse i Alta, datert 07.05.13  
Andre saksdok.: Innspill i utleggingsperioden 

1. Helsesøster flyktningetjenesten, 21.12.12 
2. Eldrerådet, 14.01.13 
3. FYSAK gruppa, 30.01.13 
4. Nordlysbadet, 05.02.13 
5. Alta kommune, skogbrukssjefen, 05.02.13 
6. Leder omsorgsavdelingen, 10.02.13 
7. Husbanken, region Hammerfest, 12.02.13 
8. Alta helselag, 13.02.13 
9. Finnmark fylkeskommune 14.02.13 og Linn Jeanette Knudsen 17.01.13 
10. Alta samiid searvi, 15.02.13 
11. Drift- og utbyggingssektoren, Kommunalteknikk 15.02.13 
12. Statens vegvesen, 15.02.13 
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Bakgrunn: 
Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Kommunen har dermed fått et større ansvar for 
folkehelsearbeidet. Folkehelseloven bygger opp under viktigheten av tverrsektoriell innsats og påpeker at 
ansvaret for å fremme folkehelse og forebygge sykdom angår hele samfunnet.  
 
I Folkehelseloven er det særlig §§ 4-7 som sier noe om kommunens ansvar i forhold til folkehelse: 

• § 4 omhandler kommunens ansvar 
• § 5 omhandler at kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
• § 6 kommunen skal gjennom sin planlegging fastsette mål og strategier for sitt folkehelsearbeid 
• § 7 kommunen skal iverksette tiltak som imøtekommer folkehelseutfordringene 

 
En tverrsektoriell arbeidsgruppe har i løpet av 2012 utarbeidet oversikten ”Folkehelse i Alta”.  
Dokumentet skal imøtekomme de krav som folkehelseloven setter. Vedlagte dokument er ikke en ”plan for 
folkehelsen” i kommunen, men en oversikt over folkehelseutfordringene. Dokumentet er et kunnskapsgrunnlag 
for formelle planprosesser hjemlet i plan- og bygningsloven, som for eksempel kommuneplanens samfunnsdel 
og kommunedelplaner.  

Høring/merknader: 
Dokumentet var på en intern administrativ høring i månedsskifte november/desember 2012, før det ble sendt ut 
på en bred offentlig høring 17.12.12. Det var frist til 15. februar 2013 for å komme med innspill til dokumentet. 
Det kom inn 12 innspill. Innspillene er referert med administrasjonens vurdering i vedlegg 2 i dokumentet. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
De økonomiske konsekvensene er kostnader til en ny stilling som folkehelsekoordinator og årlige bevilgninger. 
Det er foreslått kr. 700.000,- i 2014 og videre 1 mill. i året. Midlene skal blant annet gå til å stimulere frivillig 
sektor til innsats for å bedre folkehelsen i Alta. Folkehelsearbeidet kreves at det settes av ressurser for å nå de 
målene en setter seg. På noen områder vil tiltak kunne gjennomføres av kommunens organisasjon innenfor de 
årlige budsjettene, men på andre områder vil det være nødvendig med ”friske penger”. 

Vurdering: 
Den tverrsektorielle folkehelsegruppa mener at det å opprette en egen stilling som folkehelsekoordinator er helt 
nødvendig. Det vil være meget krevende å oppfylle de kravene som folkehelseloven stiller, uten at der er noen 
som har dette som sitt ansvarsområde. Administrativt bør folkehelsearbeidet forankres hos rådmannen og hans 
ledergruppe.  
 
På bakgrunn av den oversikten som er laget har folkehelsegruppa foreslått følgende tre innsatsområder: 
Innsatsområde 1: Helse i alt vi gjør 
Stikkord 

• forankring  
• bevisstgjøring 
• kompetanse- og kunnskapsheving  
• tema i all kommunal planlegging  
• samarbeid med lag/foreninger  

 
Innsatsområde 2: Det aktive og sunne Alta 
Stikkord:  

• sikre befolkningen sunne alternativer gjennom årlige kampanjer 
• attraktive gang- og sykkelveier 
• snarveger 
• gå/sykle til og fra jobb/skole 
• kollektivtilbud 
• kosthold i skoler, barnehager og institusjoner 
• sikre adgang skog/natur/grøntområder/turløyper/lysløyper 
• fritidsaktiviteter  
• boliger 
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Innsatsområde 3: Barn og unge 
Stikkord:  

• forbedre læringsresultat slik at ungdom gjennomfører videregående skole,  
• attraktive skoler og barnehager,  
• trivselsskoler/barnehager med fysisk aktivitet, kosthold, trivsel, mestring, tobakk- og rusforebyggende, 
• hindre overvekt blant barn 
• sikre skoleveier 

 
Folkehelse skal være et overordnet felles ansvar for alle sektorene og det bør etableres en tverrsektoriell 
kommunal folkehelsegruppe som kan støtte folkehelsekoordinatorens arbeid.  

 
 

Vedlegg 4 Kommunestyrets vedtak 
Utvalg: Kommunestyret  
Møtedato: 24.06.2013 
Sak: PS 67/13  
 
Resultat: Innstilling vedtatt 
Arkiv: G10  
Arkivsak: 13/747-29 
Tittel: SP: FOLKEHELSE I ALTA   
 
 
Kommunestyrets behandling: 
Behandling: 
Følgende forslag fremmet: 
Forslag fra SV v/Tommy Berg: 
 

5. I henhold til Folkehelseloven §§ 4-7 vedtar kommunestyret oversikten over folkehelseutfordringene i 
Alta ”Folkehelse i Alta”, datert 07.05.13. Tiltaksdelen skal rulleres hvert år og hele planen rulleres hvert 
4. år.  

6. Det opprettes ny stilling som folkehelsekoordinator fra 2014. Rådmannen vil i budsjettprosessen for 
2014 foreslå inndekning av kostnadene for stillingen.  

7. Det bør avsettes budsjettmidler i samsvar med tilråding i planen slik at vi sikrer muligheter for 
motivering og mobilisering av frivilligheten samt sikre driftsmidler til formålet. Rådmannen vil i 
budsjettprosessen for 2014 foreslå innarbeiding av slike driftsmidler gjennom omprioriteringer. 

8. Videreføring av Sykkelbyen Alta, og eventuelt fremtidige gåstrategiarbeid, legges inn under arbeidet til 
folkehelsekoordinatoren, etter utløpet av prosjektperioden for Sykkelbyen.  

 
Forslaget falt med 13 mot 20 stemmer. 
Innstillingen vedtatt med 20 mot 13 stemmer. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 

1. I henhold til Folkehelseloven §§ 4-7 vedtar kommunestyret oversikten over folkehelseutfordringene i 
Alta ”Folkehelse i Alta”, datert 07.05.13. Tiltaksdelen skal rulleres hvert år og hele planen rulleres hvert 
4. år.  

2. Det opprettes ny stilling som folkehelsekoordinator fra 2014, under forutsetning av at det gjøres en 
omprioritering av eventuelle ledige stillingshjemler i kommunen 

3. Det bør avsettes budsjettmidler i samsvar med tilråding i planen slik at vi sikrer muligheter for 
motivering og mobilisering av frivilligheten samt sikre driftsmidler til formålet. Rådmannen vil i 
budsjettprosessen for 2014 foreslå innarbeiding av slike driftsmidler gjennom omprioriteringer. 

4. Videreføring av Sykkelbyen Alta, og eventuelt fremtidige gåstrategiarbeid, legges inn under arbeidet til 
folkehelsekoordinatoren, etter utløpet av prosjektperioden for Sykkelbyen. 
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9. Referanseliste  
 

• Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 23.03.04 
• Plan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt av kommunestyret, 26.06.12. 

• Norm for lekeplasser i Alta kommune, datert 21.01.08 
• Offentlig uterom i Alta kommune, 28.02.12 
• Grønnstruktur, bakgrunnsdata for kommuneplanenes arealdel, datert 24.09.09. 
• Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 
• Årsrapport for salg og skjenkesteder 2011 

• Kommunedelplan helse som er under utarbeidelse  
• Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 2010-2014 
• Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune, mål og satsningsområder 2010-2013 
• Tannhelseplan for Finnmark fylkeskommune, 2010-2013 
• Helse Finnmark og skaderegisteret ved Hammerfest sykehus 

• Statistisk sentralbyrå 

 


