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Sammendrag  
 

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling samtidig som folkehelsen er en viktig faktor 

for samfunnsutviklingen. En rekke forhold i en kommune påvirker folkehelsen, slik som bolig, 

utdanning, arbeid og fysiske og sosiale faktorer.  

For å kunne planlegge og gjennomføre effektive tiltak som er til det beste for god folkehelse, trenger 

kommunen oversikt over helsetilstand, utfordringsbilder, ressurser og påvirkningsfaktorer.  

Mål og strategier for folkehelsearbeidet er hele kommunens ansvar og har betydning for 

helsefremmende utvikling i lokalsamfunnet. 

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for 

kommunens folkehelsepolitikk. Utgangspunktet skal være folkehelseutfordringer som kommunen har 

identifisert gjennom arbeidet med oversiktsdokumentet. Mål og strategier skal så nedfelles i 

kommunens planer, forankres politisk, være målbare og være et svar på kommunens 

folkehelseutfordringer.   

Kommunens plikt til å ha oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke befolkningens helse 

er hjemlet i Lov og forskrift om folkehelsearbeid.  

Kommunen skal ha løpende oversikt over helsetilstand og faktorer som kan bidra positivt eller 

negativt på befolkningens helse, samt lage en samlet og skriftlig oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer hvert 4. år. Dokumentet skal foreligge når arbeidet med planstrategien starter opp.  

Dette oversiktsdokumentet er Sør-Varanger kommunes første samlede dokument og 

kunnskapsgrunnlag for langsiktig planlegging og valg av innsatsområder i folkehelsearbeidet.  

Av den grunn ligger oversiktsdokumentet denne gang ikke som grunnlag for kommunens planstrategi 

for 2016-2019 slik folkehelseloven §6. krever. Det vedtatte oversiktsbildet vil inngå ved revidering av 

planstrategien. I periodene mellom planlovgivningens fireårsintervaller vil et løpende oversiktsarbeid 

fange opp forhold av betydning for det langsiktige folkehelsearbeidet. Det er altså en 

nær sammenheng mellom løpende oversiktsarbeid og oversiktsdokumentet som skal utarbeides hvert 

fjerde år. 

Sør-Varanger kommunes oversiktsdokument baserer seg på statlige og fylkeskommunale statistikker 

og opplysninger samt at det er innberettet rapporteringer fra de fleste tjenesteområder og enheter i 

kommunen.  

Det er på bakgrunn av oversiktsbildet foretatt en vurdering av hva som er de viktigste 

folkehelseutfordringene for Sør-Varanger kommune å ta tak i for kommende planperiode.   

Det har vært jobbet med oversiktsdokumentet i flere fagsammenhenger; ressursgruppen for folkehelse, 

de enkelte fagenhetene i kommunen, nasjonale statistikker og lokale og fylkeskommunale 

rapporteringer.  
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Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 

Med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer menes oversikt over helsen på befolkningsnivå, 

samt positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til kommunens befolkning.  

Oversikten omfatter opplysninger om og vurderinger av befolkningssammensetning, oppvekst- og 

levekårsforhold, sosiale ulikheter i helse, miljøfaktorer, skader og ulykker, helserelatert atferd og 

helsetilstand.  

Helsetilstand måles med ulike indikatorer, for eksempel forebyggbare sykdommer, trivsel eller mer 

indirekte mål som sykefravær, trygdeytelser o.l. Positive og negative påvirkningsfaktorer representerer 

en stor bredde, og er ofte knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø.  

Følgende kan trekkes frem som eksempel på positive påvirkningsfaktorer i Sør-Varanger; 

o Sør-Varanger er en kommune som preges av vekst, muligheter og positiv utvikling både 

gjennom økning i reiselivsbedrifter og flere nyetableringer av andre næringer.  

o Etablering av Sør-Varanger utvikling med ansvar for omstillingsprosess og mål om 300 nye 

private arbeidsplasser 

o Stor bredde, høy aktivitet og stor dugnadsånd i frivillige lag og organisasjoner 

o Tilgang til videregående skole og etablering av Campus Kirkenes / UIT. Nyetablering av 

lærerutdanning i 2017 og sykepleierutdanning 2018 

o Nærhet og lett tilgang til natur og friluftsliv, idretts- og aktivitetsanlegg 

o Kulturtilbud med stort mangfold og gode muligheter for kulturopplevelser 

o Helsefremmende fokus i kommunale tjenester 

o Høyt inntektsnivå, over landsgjennomsnittet og høyt i Finnmarsksammenheng 

 

 

De viktigste folkehelseutfordringene i Sør-Varanger kommune 
 

1. Lave skoleprestasjoner i lesing og regning i grunnskolen og frafall i 

Videregående skole.   
Sør-Varanger kommune har lave prestasjoner i regning og lesing på 5. klassenivå, der 

nasjonale prøver i lesing ligger godt under landsgjennomsnittet, fylket for øvrig og 

langt dårligere enn landsgjennomsnittet i regning på mestringsnivå 1. Her ligger Sør-

Varanger kommune noenlunde likt med fylket for øvrig.  Dette gjenspeiles også på 

gjennomsnittlig grunnskolepoeng, som gir informasjon om elevenes kompetanse ved 

avslutningen av grunnopplæringen. Sør-Varanger har over tid hatt noe lavere 

grunnskolepoeng sammenlignet med landsgjennomsnittet 

 

Sør-Varanger har høyere frafall i videregående opplæring enn landsgjennomsnittet, men 

sammenfallende med Finnmark og sammenlignbare kommuner i Finnmark. Gjennomsnitt for 
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3-årsperioden 2013-2015 viser at Sør-Varanger har et frafall på 34%, sammenliknet med 

Finnmark fylke med en frafallsprosent på 35%. Sør-Varanger kommune ligger ganske likt med 

sammenliknbare kommuner i Finnmark. Imidlertid viser frafallsprosenten en nedgang med 6 

prosent fra 2010 og en nedgang med 2-3 prosent hver treårsperiode.  

Frafallet inkluderer elever som har gjennomført VG2 eller gått opp til fagprøve, men som ikke 

har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 

år, samt elever som sluttet underveis i samme periode. Det er tatt utgangspunkt i elevenes 

bostedskommune det året eleven startet på grunnkurs i videregående opplæring (FHI). Det må 

imidlertid her tas høyde for at elever som ikke har fått lærlingeplass også regnes inn som 

frafall i FHI sine statistikker.  

 

 

Figur 1: Andel frafall i VG skole sammenliknet med landet som helhet og Finnmark fylke 2009-2015 Kilde: 

Kommunedata, FHI 

 

 

 

Særlig det å fullføre videregående opplæring er en positiv påvirkningsfaktor for 

helsetilstanden i en befolkning. Grupper som ikke har fullført videregående utdanning 

antas å være vel så utsatt for levekårs- og helseproblemer som de som har valgt å ikke 

ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole. Færre arbeidsgivere etterspør personer 

med opplæring kun fra grunnskolen.  

Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for at eleven klarer å gjennomføre 

videregående skole. Arbeidet med å redusere frafall i videregående skole, bør derfor 

starte med gode skoleprestasjoner i grunnskolen.  

Regning og lesing er basisferdigheter i skolen og lesing er også en grunnferdighet for 

læring i de fleste fag. Det forebyggende arbeidet bør starte allerede i barnehagen og 

omfatte alle faser i utdanningsløpet. 

 

Årsakene til høyt frafall i videregående opplæring er sammensatte. På landsnivå viser 

statistikk fra 2014 at elevenes karakterer fra grunnskolen har stor betydning for 

gjennomstrømningen i videregående opplæring. Elever med gode karakterer fra 

grunnskolen gjennomfører i større grad enn elever med dårligere karakterer. For 
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eksempel hadde elever med mindre enn 25 grunnskolepoeng en gjennomstrømning på 

14 %. Blant elever som hadde 55 grunnskolepoeng eller mer, fullførte nesten 99 % 

(SSB).  

 

Det er flere problemfaktorer i norske grunnskoler som kan virke negativt på 

frafallstatistikken, uten at vi vet med sikkerhet om Sør-Varanger har større problemer 

enn landet for øvrig på følgende områder;  

 

 Høy andel elever med svak motivasjon for læring 

 Mange elever mener det er for mye teori og for lite praktisk læring 

 Skolerelatert stress suppleres med press som følge av en samfunnsutvikling preget 

av mye informasjon, sosiale medier, prestasjonsjag etc. 

 Høy andel sliter psykisk 

 Høyt frafall i videregående skole starter gjerne som «mentalt frafall» i grunnskolen 

 Økt skille i elevenes sosiale bakgrunn 

 

 

 

 

 

 

Mulige årsaksfaktorer som kan virke negativt på frafallstatistikken for Sør-Varanger: 

 

o En av definerte årsakssammenhenger til frafall i videregående skole er 

sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå. Sammenlignet med landet er 

utdanningsnivået i Sør-Varanger lavere, men ikke dramatisk. På videregående og 

kort-høyere (bachelor-nivå) er forskjellene til landet små. Det som ser ut til å 

skape forskjellen er at det er større andel med bare grunnskole og lavere andel med 

lang høyere (master og phd). Sammenlignet med fylket som helhet er 

utdanningsnivået høyere og sammenlignet med de andre kommunene i fylket er 

utdanningsnivået i Sør-Varanger blant de høyeste i konkurranse med Vadsø, 

Hammerfest og Alta. (Eifred Markussen NIFU). 

o Det har vært relativt høy sysselsetting i Sør-Varanger de siste årene, bortsett fra 

ungdomsgruppen 15-29 år der arbeidsledigheten har vært stor. 

o Kirkenes videregående skole er den skolen i landet med prosentvis størst borteboer 

andel. Frafallsprosenten er størst hos gutter på yrkesrettede fag.  

o Elever med svakest grunnskolepoeng er oftest de som ikke kommer inn på sitt 

primærønske når det er konkurranse om plassene, og som kan bli tilbudt skoleplass 

utenfor sitt nærområde, eller på andre linjevalg. Dermed er det ofte elever med de 

svakeste faglige forutsetningene som må flytte på hybel uten å være forberedt på 

det. I tillegg må disse elevene gjennom et programområde som de ikke har søkt på.  

o Elever i Sør-Varanger har over tid hatt noe svakere grunnleggende ferdigheter enn 

landsgjennomsnittet i lesing og regning, målt på nasjonale prøver.  
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Frafall i videregående skole er et omfattende problem i hele landet. Figur 1 viser kommunens 

utfordring med frafall i videregående skole sammenliknet med fylket og landet.  

Figuren under sier noe om Sør-Varanger kommunes sammenheng med frafall i videregående 

skole og foreldres utdanningsnivå. 

 

Figur 2: Andel frafall i VG skole etter foreldes utdanning, 2012-2014 Kilde: Folkehelseprofil, FHI 

 

Kommuneverdien kan skjule sosiale forskjeller mellom ulike grupper. Blant elever fra 

familier med lavt utdanningsnivå, er andelen som faller fra høyere, sammenliknet med elever 

fra familier med høyt utdanningsnivå. Frafall i videregående skole reduserer mulighetene i 

arbeidsmarkedet og øker risikoen for uføretrygd og dårligere levekår og helse. Både norsk og 

internasjonal forskning viser sammenheng mellom psykisk helse og frafall i videregående 

skole. Spesielt kan atferdsvansker i barndommen føre til dårligere skoleprestasjoner som igjen 

fører til økt risiko for frafall.  

  

 

2. Helse og levevaner 

I Sør-Varanger kommune er overvekt/fedme et større problem enn i landet som helhet, 

vurdert etter andelen kvinner med KMI (kroppsmasseindeks) > 25 fra første 

svangerskapskontroll. Folkehelseprofilen for Sør-Varanger 2015 viser at hele 40 % av kvinner 

har overvekt eller fedme. Landsgjennomsnittet var på samme tidspunkt 34 %.  

Overvekt i et folkehelseperspektiv henger sammen med manglende daglig fysisk aktivitet og 

ugunstig kosthold. I følge Helsedirektoratet er fysisk hverdagsaktivitet kraftig redusert i 

Norge, og gir økt risiko for en rekke sykdommer. Resultater fra Ungdataundersøkelsen 2016 
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viser at barn og unge i Sør-Varanger har en hverdag preget av for mye stillesitting og er 

inaktive. Nasjonale tall viser i tillegg at barn fra familier med høyt utdanningsnivå er mer 

aktive.  

Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt 

blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer. En del av 

konsekvensbildet vises på lokal sykdomsstatistikk. Sør-Varanger har en høyere andel personer 

med høyt blodtrykk, høyt kolesterol og type 2 diabetes enn landsnivået. Overvekt og fedme 

kan også gi psykiske helsekonsekvenser.  

Fordi erfaring viser at det er vanskelig å behandle overvekt og fedme, spesielt for barn, må 

utfordringene forebygges i mye større grad. Sør-Varanger kommune har som eier av 

barnehager og skoler en unik mulighet til å legge til rette for at en helsefremmende hverdag 

som på sikt både fremmer og utjevner helse mellom de ulike sosioøkonomiske gruppene i 

befolkningen. Også helsestasjonen er en viktig arena i så måte.  

Mange personer med funksjonshemming og/eller utviklingshemming, og andre utsatte 

grupper i samfunnet har livsstilsproblemer knyttet til overvekt/fedme. Personer med 

funksjonshemming og/eller utviklingshemming er generelt en utsatt gruppe og kan ha 

dårligere helse enn «normalbefolkningen». Dette understreker viktigheten av å legge til rette 

for en helsefremmende livsstil for denne gruppen. 

 

 

3. Psykisk helse hos barn og unge 

I Sør-Varanger er psykiske symptomer blant ungdom en økende utfordring, og ungdata undersøkelser 

samt kommunedata fra FHI viser at Sør-Varanger har et større problem enn landet for øvrig selv om 

psykiske problemer blant unge er økende også på landsbasis. Ungdataundersøkelsen 2016 fra 

ungdomstrinnet og videregående skole viser at mange unge sliter, særlig unge jenter.  

Imidlertid viser Folkehelseprofilen 2015 at andelen med psykiske lidelser i befolkningen 0-74 år er 

lavere i Sør-Varanger enn i landet som helhet og færre som medisineres på grunn av psykiske 

problemer enn landet som helhet.  

Årsaksforholdene til økende psykisk uhelse i befolkningen er svært sammensatte. Familiene har 

gjennom de siste 20-30 år skiftet karakter samtidig som det har skjedd betydelige samfunnsendringer. 

Dagens samfunn speiler en befolkning som må forholde seg til økte krav og konkurranse, store 

mengder informasjon, sosiale medier, samt økte muligheter og valg. Summen av belastninger kan over 

tid bli for stor for mange og ungdomstiden er for mange strevsom i seg selv med krav og press på 

mange hold.   

Kommunen har et viktig ansvar for å bidra til å fremme og utjevne psykisk helse i befolkningen 

gjennom tjenester rettet mot barn, familier og eldre og gjennom samarbeid med frivillig sektor.  
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4. Høy arbeidsledighet 15-29 år.  

Sør-Varanger kommune har høyere arbeidsledighet (4,1 %) enn resten av landet (2.1%) og Finnmark 

fylke som helhet med 3,6 % arbeidsledighet. (Nav 2016).  Årsakene til dette er flere og sammensatte. 

Rapporteringer fra Nav tilsier at den største gruppen av de unge arbeidsledige ungdommene ofte har 

problemstillinger rundt psykisk helse, er leie og initiativløse, eller har problemer med rus. For mange 

er problemstillingene sammensatte. Denne gruppen er som oftest i tillegg lenge uten hjelpetiltak fordi 

det er vanskelig å fange de opp og dermed komme i posisjon for å hjelpe. I lange mellomperioder 

havner de derfor i en «bås» uten andre hjelpetiltak enn stønader fra NAV. I et folkehelseperspektiv er 

dette en svært viktig gruppe å nå tidlig, da negative vaner, lav selvfølelse og liten mestringsfølelse 

danner økt grunnlag for helseproblemer og sosiale ulikheter. Hovedfokuset hos NAV er i størst mulig 

grad å forsøke å fange opp denne gruppen tidlig med tanke på å få satt inn riktig hjelp og forebygge 

negative konsekvenser av arbeidsledighet og det å ikke være en del av et produktivt samfunn. For 

noen få ungdommer handler arbeidsledighet om at de ikke får lærlingeplasser etter yrkesfaglig 

videregående og blir gående å vente. De fleste i denne gruppen får imidlertid raskt småjobber eller 

økonomisk støtte hjemmefra og forblir ikke lenge en del av statistikken over unge arbeidsledige.  

 

 

 

 

 

 

 

 


