
Rapportering mars 2019 

Innsats og erfaringer som dialogpartner i «følge-med»-rollen i prosjektet Nærmiljø og 

lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 

 

I perioden vår 2018 til vår 2019 har Brynhild Granås, UiT Norges arktiske universitet, og Nils 

Aarsæther, tidligere professor ved UiT, vært med som dialogpartnere i siste fase av 

Helsedirektoratets treårige prosjekt «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Fire 

kommuner i Finnmark har deltatt i dette utviklingsarbeidet, som er ledet av Finnmark 

fylkeskommune. De fire kommunene er Måsøy, Båtsfjord, Tana og Sør-Varanger. En femte 

kommune, Hammerfest, måtte av praktiske hensyn trekke seg fra prosjektet forut for perioden 

vi her rapporterer fra. Regionale høgskoler og universitet ble fra starten av prosjektet invitert 

inn for å bidra til kompetanseoppbygging i kommunene gjennom en «følge-med-rolle» og rolle 

som dialogpartner og veileder. Gjennom prosjektets første år hadde Institutt for sosiologi, 

statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS), UiT, ved førstelektor Anne-Grete Sandaunet et 

slikt oppdrag i den fasen av prosjektet da datainnsamling gjennom bruk av kvalitativ metode 

var i fokus. Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT, ved førsteamanuensis Brynhild Granås 

fikk i oppdrag å gå inn i følge-med-rollen når prosjektet i 2017-2018 gikk inn i en fase der 

kvalitative data skulle analyseres fra et stedsperspektiv. I siste periode har Granås og Aarsæther 

sammen vært dialogpartner for kommunene i ferdigstilling av analyser og arbeidet deres med å 

implementere funn fra prosjektet i planarbeid. 

Oppdraget fra Finnmark fylkeskommune tar utgangspunkt i krav til kommunene om å lage 

oversikt over folkehelse og føringer om at både registerdata og egne lokale data skal brukes i 

oversiktsarbeidet. Oppdraget har blitt utformet i tråd med målet om å styrke kommunenes 

kompetanse til å innhente egne lokale data og med vekt på hvordan dette kan gjøres gjennom 

kvalitativ metode og påfølgende analyser av kvalitativt materiale. Dette ble definert som et 

prioritert prosjekttiltak av prosjektledelsen i Finnmark fylkeskommune. Videre definerte 

prosjektledelsen stedsanalyse som sentralt i den analytiske handteringen av de kvalitative 

dataene og implementering i plan som en sentral målsetting. Brynhild Granås gikk fra og med 

juni 2017 inn som dialogpartner og veileder i det de deltakende kommunene skulle utvikle 

kompetanse på det å analysere kvalitative data gjennom et stedsperspektiv. Fra og med vår 2018 

har Nils Aarsæther hatt en tilsvarende rolle, og da med en særlig innsats i forhold til 

planprosesser og planarbeid. 

Selve oppdraget og den økonomiske rammen som er skissert i tilbudet, er utformet som et 

utviklingsarbeid og som et bidrag til kompetanseoppbygging i kommunene.  Dette er i tråd med 

hvordan prosjektleder i Finnmark fylkeskommune, forrige samarbeidspartner fra ISS, UiT, og 

de undertegnede tolket sentrale føringer og innholdet i «følge-med-rollen» i prosjektet. Mens 

evalueringen av prosjektet blir foretatt på nasjonalt nivå av Høgskolen i Volda, har regionale 

høgskoler/universiteter en kompetanseutviklingsfunksjon. Følgende rapport er derfor ingen 

evaluering av aktivitetene i perioden, men en beskrivelse og vurdering av hvordan vi har løst 

oppdraget med å bidra til kompetanseoppbygging i det lokale folkehelsearbeidet. Det er 

klargjort med fylkeskommunen og de deltakende kommunene at erfaringer fra prosjektet senere 

kan bli brukt i forskningssammenheng, uten at dette inngikk i oppdraget.  

Samlinger for alle kommunene  



En viktig del av innsatsen vår har ligget til kommunesamlingene i prosjektet. Gjennom 

prosjektperioden har det vært avholdt cirka to slike 2-dagers samlinger i året, der Finnmark 

fylkeskommune har vært arrangør. Det siste året har vi hatt to slike samlinger – vår 2018 i 

Havøysund og vår 2019 i Vadsø.  På samlingene har de fire kommunene som er med i prosjektet 

vært representert med sine lokale prosjektledere og noen ganger også medlemmer fra deres 

lokale arbeidsgruppe:  

• 26.-27. april 2018: Havøysund i Måsøy kommune 

• 5.-6. februar 2019: Vadsø. 

Kommunesamling i Havøysund: Denne samlingen ble faglig ledet av Granås og åpnet med at 

hun oppsummerte arbeidet som hadde vært gjort så langt med kvalitativ datainnsamling og 

analyse. Deretter ledet Granås en prosess der vi i løpet av de to dagene arbeidet i plenum og 

grupper med klargjøringer av hvor vi var i enkeltprosjektene og utviklet skisser til videre arbeid 

med analyse av foreliggende data og implementering i plan. Underveis bidro Nils Aarsæther 

med foredrag om planprosesser, med et spesielt fokus på forholdet mellom folkehelselov og 

planlov. I tillegg holdt Gry Paulgaard forelesning om ungdom og identitet i Finnmark. Både 

Paulgaard og Aarsæther bidro i dialogene gjennom hele samlinga.   

Kommunesamling i Vadsø: Denne siste samlingen var faglig ledet av Finnmark 

fylkeskommune. Hovedfokus var formidling av hver kommune sitt prosjekt til et større 

publikum, samt foredrag fra Sandaunet, Paulgaard, Granås og Aarsæther der vi betraktet 

hovedtrekk i prosjektet og samlet trådene fra hele prosjektperioden. Arrangementet hadde i 

tillegg flere eksterne innledere, blant annet fra Høgskolen i Volda og Helsedirektoratet.  

Oppfølging av kommunene 

I oktober 2018 gjennomførte vi sammen ett besøk i hver av de fire kommunene. Hvert besøk 

varte i cirka 1,5 arbeidsdag. Under besøkene gjennomførte vi møter med prosjektleder og lokal 

arbeidsgruppe. I tillegg var det arrangert folkemøter i Båtsfjord, Måsøy og Tana der funn fra 

prosjektet ble lagt fram, samtidig som møtene ga rom for videre medvirkning fra innbyggere. I 

Tana fant det i tillegg sted et møte med deler av kommuneadministrasjonen der det ble formidlet 

fra prosjektet og ført videre diskusjoner.  I Sør-Varanger hadde det på forsommeren allerede 

vært en formidlingskonferanse med ungdom som målgruppe og besøket i kommunen i oktober 

dreide seg derfor i stedet om formidling til og forankring i kommunens planetat og den øvrige 

kommuneadministrasjonen. Møtene med prosjektleder og arbeidsgruppe ble først og fremst 

brukt til å videreutvikle analyser og diskutere muligheter og utfordringer med implementering 

av funn i planprosesser.  

Før og etter kommunebesøkene, har Granås og Aarsæther hatt jevnlig kontakt med 

prosjektleder og arbeidsgruppe i hver av kommunene. Grunnet betydelige reiseavstander og 

værforhold i Finnmark fylke har kommunikasjonen foregått på skype, telefon og epost. Etter 

hvert har denne innsatsen først og fremst handlet om å veilede kommunene i utvikling og 

kvalitetssikring av kommunens bidrag til den endelige prosjektrapporten. 

Annen aktivitet 

Forskerne har også deltatt på den siste nasjonale samlingen i prosjektet, som fant sted i 

Stavanger november 2018. Under denne konferansen hadde Finnmark ansvaret for en sesjon 

om nyskapende medvirkningsmetoder i folkehelsearbeidet. Denne sesjonen ble ledet av Somby 



i samarbeid med Aarsæther. I den avsluttende paneldebatten bidro Aarsæther med faglige 

perspektiver på betydningen av folkehelsearbeidet. Granås og Aarsæther har gjennom det siste 

året også vært i kontinuerlig dialog med prosjektleder i Finnmark fylkeskommune, Britt Hjørdis 

Somby.  

 

Oppsummerende kommentar 

Gjennom prosjektets siste fase har vi fulgt opp arbeidet med tanke på at vi i følge-med-rollen 

er inne i et utviklingsarbeid og kompetansehevingsprosjekt som skal komme kommunene til 

gode. Som forskere har vår jobb vært å bidra til at kommunene utvikler kompetanse på hvordan 

de gjennom systematisk kvalitativt metode- og analysearbeid kan gjøre bruk av lokal kunnskap 

og erfaring i produksjon av pålitelig kunnskap, som i neste omgang blir del av 

kunnskapsgrunnlaget i lokale utviklingsprosesser og i relevant planarbeid. Det har ikke vært en 

ambisjon å kvalifisere prosjektgruppene for forskningsarbeid, men å sette dem i stand til å 

samarbeide med forskere om kvalitativ datainnsamling, systematisering og analyse av data. I 

tillegg har forskerne bidratt til at prosjektarbeidet knyttes opp mot pågående og forestående 

planarbeid, i tråd med folkehelselovens krav.   

En av erfaringene i prosjektet er at en strategisk tilnærming til folkehelsearbeidet, i form av 

fokus på nøkkelgrupper som "ungdom" og "arbeidsinnvandrere" kan gi et overgripende 

perspektiv på lokale utviklingsprosesser. Et strategisk valg av fokus har vist seg å kunne gå 

hand i hand med det helhetlige perspektivet som for de aktuelle kommunene kommer til uttrykk 

som stedsutviklingstenkning. Dette blir særlig aktuelt når vi snakker om nærmiljø og 

lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Det å erkjenne denne sammenhengen, kan gi lokale 

aktører et bedre grep om problemstillinger av folkehelserelevant karakter som ligger i deres 

nærmiljø og lokalsamfunn. Det kan også gi lokale aktører et utvidet språk og et retorisk 

repertoar for kommunikasjon av folkehelserelaterte anliggender i lokale dialoger så vel som i 

møter med regionale og statlige myndigheter. Men ikke minst gjør deltakerne i prosjektet seg 

viktige erfaringer med hvordan også kunnskap og synspunkter som innbyggerne sitter på kan 

innarbeides i folkehelsearbeidet, framkommet gjennom bruk av kvalitative metoder og 

tilhørende analyser.   
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