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1.0 Bakgrunn og lovgrunnlag 
På bakgrunn av Folkehelseloven § 5 skal Kåfjord kommune ha en nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 
Oversikten skal være skriftlig, identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, 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. Hovedhensikten med oversiktsdokumentet er å forankre 
folkehelsearbeidet politisk, på tvers av sektorer og som en langsiktig systematisk satsing.  
Kommunen har også en sentral rolle i å fremme befolkningens helse gjennom sine 
virkemidler og folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. 
Oversiktsdokumentet skal utarbeides hvert fjerde år. Det skal også være et løpende 
oversiktsarbeid mellom disse fireårsperiodene. Dette er nødvendig for å fange opp ny 
vesentlig informasjon om helsetilstand og faktorer som påvirker helsen.  
 
Oversikten baseres seg på:  

 Opplysninger fra statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen  
 Kunnskap fra de kommunale tjenester  
 Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha  

innvirkning på befolkningens helse  
 
Befolkningens helse påvirkes av en rekke ulike faktorer som for eksempel utdanning og 
inntekt.  Dermed må oversikten ha et bredt spenn for å kunne gi et helhetsbilde av 
helsetilstanden i kommunen. Ved å definere utfordringer kan oversikten bidra til å nå 
folkehelselovens mål om en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale 
helseforskjeller.  Økt oppmerksomhet rettet mot faktorer som påvirker helsen, bl.a. 
bakenforliggende faktorer som utdanning, inntekt/jobb, bolig og oppvekstmiljø, peker nå nytt 
lovverk mot et bredere samfunnsrettet folkehelsearbeid. Med det brede samfunnsperspektivet 
på folkehelse blir også plan- og bygningsloven og kommuneplanlegging sentrale verktøy. 
 
Hovedområdene som omtales i dokumentet er (Folkehelseloven § 3):  

 Befolkningssammensetning  
 Oppvekst- og levekårsforhold  
 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø  
 Skader og ulykker  
 Helserelatert atferd  
 Helsetilstand  

2.0 Informasjon om oversikten 
Oversiktsdokumentet er utarbeidet ved hjelp av et flerfaglig samarbeid, og informasjon er 
hentet fra blant annet; Nav, Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå, Ungdata 
undersøkelsen, Troms Fylkeskommune og Kåfjord kommune. Kilder er angitt ved hver 
tabell/graf/informasjon. Det er innhentet informasjon og vurderinger fra de ulike tjenestene i 
kommunen. Ungdataundersøkelsen i Kåfjord ble gjennomført på ungdomstrinnet høsten 2013. 
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Saminor undersøkelsen. Kommunebarometret. Statistikk-benchmarking 2015 for Kåfjord 
kommune. Forskning og informasjon.  

Det er brukt statistikk og tabeller innen ulike områder ut fra hva en ser som relevant. 
Informasjonen er vurdert ut fra om det er en utfordring eller ressurs for kommunen, og hva dette 
kan føre til.  
 
Små kommuner har større utfordringer enn store når det gjelder utarbeidelse og tolkning av 
statistikk. Det skyldes blant annet personvern og for lite befolknings/datagrunnlag. Tilfeldige 
variasjoner fra år til år kan gi store utslag. Når variasjonene er store, blir det vanskelig å 
vurdere trender. Derfor brukes ofte et glidende gjennomsnitt – en middelmåling over flere år. 
Ved sammenligning av data må en ta høyde for at forskjellene kan skyldes tilfeldig variasjon. 

3.0 Generelle forhold – Kåfjord kommune 
Kåfjord kommune ligger midt i Nord-Troms regionen og har et areal på 951,1 km2, hvor mer 
enn 70 % av arealet ligger høyere enn 600 m o.h., og kommunen er derfor Troms fylkes 
høyest liggende kommune.  Videre definerer NVE store deler av kommunens lavereliggende 
arealer som rasfarlig, og Kåfjord kommune er den kommune i Troms, om ikke i landet, som 
har størst utfordringer i forhold alle typer skred. 

Bosetting i Kåfjord er preget av bygdene Manndalen, Birtavarre, og kommunens 
administrasjonssted Olderdalen, men har også en betydelig randbebyggelse langs E6.   

Kåfjord kommune er en flerkulturell kommune som omfatter både norsk, samisk og kvensk 
språk og kultur. Kåfjord kommune inngår i samelovens språkforvaltningsområde. Kåfjord 
kommune har i f-sak 76/14 vedtatt skilting på kvensk av bygde- og grendenavn og 
kommunale institusjoner. 

Kåfjord kommune har i følge statistikk fra SSB et innbyggertall pr 3. kvartal 2016 på 2 135. 
Trenden er økende antall eldre, samt at aldersgrupper 20 – 44 år vil være forholdsvis stabil 
mot 2040, og deretter ha en begynnende nedgang.  Dersom disse prognosene slår til, betyr det 
at kommunen i framtiden står ovenfor en utfordring der andel eldre øker mer enn andel unge 
yrkesaktive.  Med økende andel eldre vil man også se for seg at andel med helseutfordringer 
vil øke parallelt, samtidig som man vil stå i en situasjon der andelen i yrkesaktiv alder, ikke 
vil klare å dekke behovet dette skaper.  Derfor er det viktig å fokusere på langsiktig 
planlegging av kommunehelsetjenesten, hjemmebaserte tjenester, institusjonsplasser og  
forebyggende folkehelsearbeid.  

Dugnadsånden står meget sterkt i Kåfjord kommune, dette gir seg utslag i alle frivillige lag og 
foreninger i Kåfjord, og pr i dag har Kåfjord 52 aktive lag og foreninger. Ut fra aktive lag og 
foreninger kan en stipulere den frivillige innsatsen i kommunen til flere ti-talls årsverk.  

I Olderdalen ble en ny idrettshall ført opp i 2016. I Birtavarre og Manndalen er det 
kunstgressbaner, Olderdalen har gressbane og det er en grusbane i Djupvik. I dag er det et 
basseng som er i drift i Birtavarre. Det finnes flere ball binger og lysløyper i kommunen. I 
Olderdalen ligger kulturhussenteret hvor kulturskolen i Kåfjord holder hus. Kulturskolen gir 
flere ulike tilbud til både barn og voksne i kommunen.  
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Fotball, innebandy, røde kors-forening og snøscooterforening er noen av kommunens 
organiserte fritidsaktiviteter.  
Kommunen har høy grad av tilrettelegging for friluftsliv og potensiale for å videreutvikle 
dette er stort. Det er mange åpne hytter og stier som er merket.  
Fotturer, langrenn, fisketurer, isklatring, snøscooterløyper, toppturer, RIB-turer på fjorden, er 
noen av mange fritidsaktiviteter.  Halti, Finlands høyeste fjell, Nordmannviktind (1355 moh) 
og Storhaugen (1142 moh), kan flere noen av flere mål for toppturer. 

Målet er at Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle 
innbyggere.  Det skal dermed legges til rette for et variert og aktivt næringsliv, samt et godt 
livsløp for hele befolkningen som bygger videre på vår egen kultur og tradisjon. Kåfjord kan 
for fremtiden ikke forvente noen stor vekst innenfor offentlig sektor, så sysselsettingen og 
arbeidsplassene må komme i det private, og gjerne i nye næringer.  I så henseende har 
kommunens satsningsområder vært utvikling av turisme og reiseliv, festivaler som Riddu 
Riddu og fiskefestivalen, samt tradisjonelt håndverk og duodji.  Denne satsinga har vært en 
suksess da Kåfjord kommune er blitt kjent som kulturkommunen i Troms. 

4.0 Helseutfordringene i Kåfjord kommune total sett 
Folkehelseinstituttet (FHI) gir hvert år ut en folkehelseprofil. Bl.a vil denne profilen være en 
del av kunnskapsgrunnlaget for kommunens folkehelse, og gir mulighet for Kåfjord å 
sammenligne seg med landsgjennomsnittet, fylkesgjennomsnittet og andre i samme 
kommunegruppe. 

På den positive siden har vi lavere andel husholdninger med lav inntekt enn resten av landet, 
noe som gir lavere barnefattigdom.  Kåfjord kommune scorer også godt når det gjelder lavt 
antall personskader som er behandlet i sykehus, samt lav andel av befolkningen som bruker 
legemidler mot psykiske lidelser og antibiotika.  Lav kriminalitet – sjekk politi 

Kommunehelseprofilen viser imidlertid også at kommunen har betydelige utfordringer på 
folkehelseområdet.  På følgende områder scorer Kåfjord lavere enn landsgjennomsnittet; 

 Andel av befolkningen som har videregående eller høyere utdanning 
 Andel uføretrygdede i alder 18 – 44 år 
 Andel elever som trives i skolen (målt for 10. klasse) 
 Andel kvinner som røyker 
 Forventet levealder hos menn 
 Andel av befolkningen med psykiske symptomer og lidelser 
 Forekomst av muskel- og skjelettlidelser 
 Forekomst av hjerte- og karsykdom 
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4.1. Demografi 
Pr 01.01.16 hadde Kåfjord kommune et folketall på 2150.  Innbyggertallet var på topp 
omkring 1970 med 3.400 innbyggere, og har siden vært synkende, men med en mindre 
prosentvis nedgang fra omkring år 2000 og til i dag. Antall levendefødte de siste 7 årene har 
variert fra 15 (2009) til 25 (2015).  I Kåfjord er det flere menn enn kvinner i aldersgruppa 20 
til 39 år.  Det er flere som flytter ut, og dette er en av årsakene til negativ befolkningsvekst. I 
2016 var det 128 personer som flyttet til Kåfjord, mens det var 152 personer som flyttet ut. 
 
Figuren viser utviklingen i folketall i kommunen fra 1990 til 2014 (pr. 3. kvartal) og forventet 
utvikling frem til 2040 basert på SSBs framskrivinger (hovedalternativet, MMMM).  
 

 

 Folketallsutvikling 1990-2014 (3. kv.) og prognose frem til 2040 

Trenden er økende antall eldre og aldersgruppa 20 – 44 år vil være forholdsvis stabil mot 
2040, og deretter ha en begynnende nedgang.  

Kåfjord kommune har en forventet levealder på 79,6 år for menn og 83,9 år for kvinner. 

4.1.1 Næring og sysselsetting 
Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere.  Det 
skal dermed legges til rette for variert og aktivt næringsliv, samt et godt livsløp for hele 
befolkningen som bygger videre på vår egen kultur og tradisjoner.  Vi har nærhet til 
regionsentret i Nordreisa, og forholdsvis kort avstand til Tromsø. 
 
Kommunen kan for framtiden ikke forvente noen stor vekst innenfor offentlig sektor, så 
sysselsettingen og arbeidsplassene må komme i det private. 
 
Historisk sett har kommunen lange tradisjoner med næringskombinasjoner, hvor 
kombinasjonen jordbruk og fiske var den opprinnelige.  I de senere årene er det oppstått flere 
nye næringskombinasjoner med satsing på turisme som en viktig del. 

 

4.2 Boliger og bosituasjon 
I planbeskrivelsen til arealplanen påpekes det at i Kåfjord er det behov for et alternativ til 
enebolig som boform.  Det er behov for leiligheter i ulike størrelser, fra små leiligheter for 
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unge og enslige og til større leiligheter for familier. Utleiemarkedet er svært begrenset i 
Kåfjord i dag. 

Tabellen viser boligutviklingen i Kåfjord fra 2006 til 2014. Antall boliger gjelder både bebodde og 
ubebodde boliger.  

Kåfjord 2006 2014 Endring siste 8 år 
Type bolig (bebodd, eller ubebodd) Antall Antall Antall Prosent 
Enebolig 1 158 1 181 23 2,0 % 
Tomannsbolig 53 54 1 1,9 % 
Rekkehus, kjedehus og andre 
småhus 14 21 7 50,0 % 
Boligblokk 0 0   -   - 
Bygning for bofellesskap 14 14 0 0,0 % 
Andre bygningstyper 15 19 4 26,7 % 
SUM boliger 1 254 1 289 35 2,8 % 
Kilde Statistisk sentralbyrå 
 

Bygging av nye boliger har hatt en nedgang de siste årene.  Tidligere var det stort sett bare 
eneboliger som ble bygd, men denne trenden er nå i ferd med å snu litt, i og med at det bygges 
rekkehus og kjedehus. Kåfjord kommune har overført sin boligmasse til UngBo AS, og har 
ingen kommunale utleieboliger da disse forvaltes av UngBo AS.  

Aleneboende er en stor og voksende befolkningsgruppe, spesielt blant eldre, med en særlig 
markant økning de siste 15-20 årene. Ved kartlegging i forbindelse med utarbeidelse av 
boligsosial handlingsplan ble det kulturelle særpreget med at yngste sønn ofte blir boende 
hjemme med foreldrene tydelig.  I følge SSB (2014) var det i 2014 31,3 % som var 
aleneboende, aldersgruppen 67 til 79 år.  For samme periode var 42,6 % av aldersgruppen 
over 80 år aleneboende. 

 

4.3 Barnevern 
Kåfjord barneverntjeneste hadde en økning i bekymringsmeldinger i 2016 sammenlignet 
med 2014 på 36 %. Det ble åpnet undersøkelse i 86 % av meldingene, hvorav 59 % førte til 
barnevernstiltak.   
Største parten av meldingene barneverntjenesten mottar er fra politi, skole, barnehage og 
private meldere. Andre barneverntjenester er også i større grad blitt flinkere til å oversende 
saker, når familier flytter.  Det bør etterstrebes å få på plass et mer integrert og kontinuerlig 
samarbeid med helsetjenestene, for å sikre at bekymringssaker knyttet til barn fanges og 
meldes barneverntjenesten.  

 
Barneverntjenesten opplever helt klart en økt kompleksitet i sakene. Det er flere 
høykonfliktsaker, voldssaker og saker som hvor det kreves tiltak for å øke foreldrenes 
foreldreferdigheter. Dette krever igjen at barneverntjenesten er oppdatert på endringer innen 
fagfeltet og til enhver tid har den rette kompetanse. Dette er utfordrende da det er en liten 
tjenesten som er sårbar for endringer. Det at vi er en liten distrikts kommune, gjør også at vi 



8 

ikke har tilgang til de samme tiltakene som større kommuner og by kommuner. Kåfjord 
barneverntjeneste har i større grad enn større kommuner nyttiggjort nettverksplassringer og 
involvert nettverket i løsningsorienterte tiltak knyttet til familier med behov for 
barnevernstiltak.  

 
 

4.4 Barn og unge 
(Kilder: kommuneprofilen, Ungdata) 

I Nord-Troms ligger prosentandelen på antall barn (0-15 år) på 17,4 og i Kåfjord så lavt som 
15,1%. Færre barn og unge kommer tydelig frem i befolkningssammensetningen under pkt. 
5.1 «befolkningsutvikling». Minkende aldersgruppe i produktiv alder (20-39 år) og negativ 
flyttebalanse er hovedårsakene. 

Kåfjord kommune er godt utbygd med barnehager og grunnskoler. Tilbudet av frivillige 
organisasjoner spiller en viktig rolle under oppveksten til mange av Kåfjords unge. 

«Ungdata» er en nasjonal innhenting av kunnskap om ungdom. I 2013 ble det utført lokale 
spørreundersøkelser fra 8.-10. klasse i Kåfjord kommune. Hovedtemaene som elevene svarer 
på er områdene «foreldre og venner – skole og framtid – Fritid – helse og trivsel – tobakk og 
rus –risikoatferd og vold». Svarprosenten er 90 % og svarene som gis gjør det mulig å jobbe 
mer målrettet mot denne aldersgruppen.  

Tallene fra Ungdata, folkehelseprofil og Elevundersøkelsen viser at elevene sliter med 
ensomhet og depressive symptomer. I 10. klasse trives kun 64 % på skolen, mens 
gjennomsnittet for trivsel i Norge ligger på 85 %. Kåfjord ligger 11 % under gjennomsnittet 
for hvor mange som har fullført videregående skolegang eller høyere utdanning. Så lite som 
46 % er fornøyd med lokalmiljøet, mens landsgjennomsnittet ligger på 70 %. 

Trukket frem i stikkord er disse områdende hvor  Kåfjord ligger under landsgjennomsnitt, dvs 
at dårligere resultater enn landsgjennomsnittet:  
-Videregående skole eller høyere utdanning 
-trives på skolen 10. klasse, 
-laveste mestringsnivå i regning, 5. klasse 
-frafall i videregående skole 
 
De fleste ungdommer fra Kåfjord går på videregående skole i Nordreisa eller Tromsø. 
Dagpendling er mulig for elever som går på Nordreisa videregående skole. 

I diagrammet nedenfor ser vi Kåfjords statistikk (rød strek) vudert opp mot nabokommuner og 
Troms. Det er en betydelig økning fra år 2011 og opp til 2014, på elever som har fullført og 
bestått Vg1. 
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Fig 7, Kåfjord kommune har en bratt stigning på antall fullført og bestått fra 2011 – 2014. Generelt ligger 
kommunen bra ann sammenlignet med Troms, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy. 

 

4.5 Fysisk aktivitet blant barn og unge 
I Kåfjord har vi 4 idrettslag som i hovedsak driver med fotball og ski. I tillegg drives det med 
innebandy, Tae-kwondo, volleyball, sykkelcross med mer. Manndalen motorcrossklubb har 
drevet med crosskjøring for de yngste. 2 Jeger & fiskerforeninger er etablert i kommunen, og 
som legger til rette for at det kan drives med forskjellig fysisk aktivitet ute i naturen.. To av 
idrettslagene har egne ballbinger. Kommunen bygde i 2009 2 kunstgressbaner og 2 ballbinger. 
I tillegg er det en gressbane i Olderdalen, samt en grusbane i Djupvik. Ballbingene brukes i 
hovedsak av barn og unge, og 2 av disse er bygd ved siden av skolene.  I 2016 stod den nye 
Kåfjordhallen ferdig i Olderdalen. Denne har generert stor aktivitet, ikke minst blant 
målgruppen barn og unge. Friidrett har vært en idrett som har ligget nede en stund da 
kommunen mangler arenaer for denne idretten. 

Kommunen er med i Nord-Troms friluftsråd som årlig arrangerer Friluftskoler for barn og 
unge i juni/juli måned med mange forskjellige fysiske aktiviteter, herunder også padling som 
er blitt veldig populært. En av Friluftsskolene i kommunen arrangeres som et samarbeid med 
Riddu Riddu. Friluftsrådet samarbeider med skolene gjennom «Læring i Friluft». Planen er at 
barnehagene og skal inviteres til å være med på tiltaket. Nye fysiske tiltak planlegges i 
samarbeid med skolene i 2017.  

 

4.6 Sosiale møteplasser for barn og unge 
Kåfjord kommune drifter til sammen 3 ungdomsklubber i Manndalen, Birtavarre og 
Olderdalen. Tilbudet på klubbene er dataspill, biljard, bordtennis, air-hockey, dart og 
forskjellige brikkespill i tillegg til film. Matlaging er noe av det som er aktuelt å starte opp 
med i 2017, og som ved visse anledninger har vært prøvd ut i tidligere.  I Olderdalen er det 
startet opp fysisk barne- og ungdomsklubb der hovedaktiviteten skal foregå inne i hallen ved 
forskjellige fysiske aktiviteter.  I tillegg har kommunen gitt støtte til klubbaktiviteter til 
Kåfjorddalen grendehus samt Djupvik/Nordmannvik bygdehus. 
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Kulturskolen på Kultursenteret er et sosialt møtested for barn/unge og voksne ved forskjellige 
aktiviteter som arrangeres der, enten i regi av ved egne- eller skolens aktiviteter. Skolene 
brukes på ettermiddags- og kveldstid til forskjellige aktiviteter, men i hovedsak ballspill og 
trimaktiviteter.   

Fra og med 2017 er det planlagt møteplasser for barn/unge og eldre i lag, dette er et 
samarbeid mellom ungdomsrådet og eldrerådet.  Ungdom – og eldrerådet har også felles 
møter. 

 

4.7 Helse 
Hovedfunnene for Kåfjord kommune i helse- og livsstilsundersøkelsen SAMINOR 2 viste en 
høy andel overvekt og fedme i befolkningen. Dette gjelder for både menn og kvinner i alle 
aldersgrupper. Helse- og livsstilsundersøkelsen påviste også over dobbelt så mange menn og 
kvinner i Kåfjord med diagnosen type 2 diabetes ved blodprøvemåling av langtidsblodsukker 
sammenlignet med medisintall fra folkehelseinstituttet.  I tillegg så viser folkehelseprofilen at 
Kåfjord kommune scorer lavere enn landsgjennomsnittet på unge uføretrygdede, psykiske 
lidelser, røyking blant kvinner og muskel- og skjelettlidelser. 

I følge folkehelseprofilen har kommunen også helserelaterte utfordringer når det gjelder 
psykiske symptomer/lidelser 15-29 år samt overvekt inkludert fedme. 

 

4.8 Drikkevannskvalitet 
Kåfjord kommune har 5 kommunale vannverk, hvorav 4 er godkjenningspliktige og godkjente 
i henhold til Drikkevannsforskriften. 

Andelen som får vann fra vannverk som har både tilfredsstillende resultat mht E.coli og stabil 
drikkevannsleveranse er høyere enn landsnivået (jfr Folkehelseprofilen). Kommunen eier 
imidlertid ett vannverk som i dag ikke har noen form for rensing. Dette vannverket er ikke 
godkjenningspliktig i henhold til dagens regelverk (vannverket forsyner 8 husstander), men 
det jobbes likevel med å finne løsninger for å sikre trygg og sikkert drikkevann til også disse 
abonnentene. Dette vil belyses i kommende Hovedplan for vann, Kåfjord kommune. 

I følge KOSTRA tall, mattilsynets vannverksregister og kommunens egen tall viser rapporter 
og statistikker viser at drikkevannskvaliteten og leveringssikkerheten i Kåfjord kommune er 
god. 

 

4.9 Forurensing 
Kommunen har to større avløpsanlegg, henholdsvis plassert i Manndalen og Birtavarre. 
Kommunalt avløp i disse områdene slambehandles, før det slamavskilte vannet pumpes ut på 
dypt vann (kote -25/30) I tillegg har kommunen et Biovac renseanlegg i Fossen i Manndalen, 
som tar imot avløp fra Manndalen skole, Senter for Nordlige folk og nærliggende husstander i 
området. Avløp fra tettstedene Olderdalen og Djupvik slippes urenset ut på dypt vann (kote -
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25/30). Kommende Hovedplan avløp, Kåfjord kommune, vil belyse løsninger på disse 
utslippene. 

Kåfjord kommune ligger langs hovedferdselsåra gjennom Troms; E6. Dette betyr at det er 
betydelig spredt avløp langs kystlinja utenfor tettbebyggelsen, samt i områder der kommunalt 
avløpsanlegg ikke er utbygd. Disse utslippene må kartlegges og få status på tilstand. 

Private slamavskillere tømmes årlig av Avfallsservice AS, Nordreisa. Slammet fjernes 
mekanisk før det slamavskilte vannet slippes ut på dypt vann (kote -25/30) i Birtavarre. 
Avfallsservice AS drifter også renovasjonstjenesten i Nord Troms, der husholdningsavfall 
samles inn hver 14. dag. Grovsøppelanlegget i Birtavarre benyttes til levering av større 
mengder husholdningssøppel, hvitevarer, møbler o.l 

Oppdrett: Oppdrett ved Guorttesjohka 

Landbruk: På landsbasis er antall jordbruk redusert med en tredjedel siden 1950, noe som 
medfører mindre utslipp og forurensing. – nedgang i Kåfjord 

 

4.10 Et trygt samfunn 
Kåfjord kommune er Norges mest rasutsatte kommune med fjellskred i tillegg til alle andre 
typer skred.  Kommunes rolle er å ivareta rammene rundt disse hendelsene, - aktivsere 
psykososialt team, gi forpleining, stille tilgjengelige ressurser til rådighet, ha fokus på liv, 
helse og andre verdier.  Kåfjord kommune og andre samfunnsaktører kan redusere 
konsekvensene av uønskede hendelser ved å være godt forberedt. 

 

4.11 Vaksinasjonsstatus 
Vi har god vaksinasjonsdekning i Kåfjord kommune.  Sykdommer som det vaksineres mot er 
derfor ingen utfordring.  Vi har også et godt tilbud med hensyn til reisevaksiner. Kåfjord 
kommune har ikke oppdatert smittevernplan.  En utfordring er også at mange ansatte innenfor 
helse velger å ikke vaksinere seg mot influensa. 

 

4.12 Tannhelse 
Tannhelsen blant barn og unge er generelt sett blitt bedre og bedre, på lik linje med resten av 
landet.  Risikogrupper som trenger spesiell oppføling er eldre og psykisk utviklingshemmede., 
i tillegg til personer med psykiske lidelser. 

Flere av de eldste, både de med hjemmesykepleie og de som bor på institusjon har egne 
tenner.  Tannhelsen vil da være sterkt påvirket av hvilket daglig stell som blir utført.  
Tannhelsen vil da bli sterkt påvirket av den innsats som pleiepersonalet utfører. 
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5.0 Generelt om forebyggende helsearbeid i Kåfjord kommune 
I kommuneplanens samfunnsdel er det pekt på 4 fokusområder; 

 Samfunnsutvikling, hvor overordnet mål er å sikre en ønsket og bærekraftig     
samfunnsutvikling 

 Brukere/tjenester, hvor overordnet mål er å utvikle kommunes rolle som en god og 
effektiv velferdsprodusent 

 Organisasjon/medarbeidere, hvor overordnets mål er å sikre at kommunen har en god 
arbeidsgiverrolle med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere. 

 Økonomi, hvor overordnet mål er å sikre at kommunen har en sunn og forutsigbar 
økonomi. 

 

5.1. Samfunnsutvikling 
Kåfjord kommunes visjon er at Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende samfunn 
som gir alle innbyggerne trygghet for et godt livsløp som bygger på vår egen kultur og 
tradisjon. 

5.1.1 Boligutvikling 
Det finnes få kommunalt eide byggeklare tomter  i Kåfjord kommune, særlig gjelder dette 
Olderdalen og Manndalen. Det finnes privat tilgjengelige tomter i alle deler av kommunen, 
men disse kan være vanskelig tilgjengelig, spesielt i forhold til utsatte grupper . 

 I tillegg er få av de tilgjengelige tomtene regulert for tomannsboliger/rekkehus.  En annen 
utfordring for Kåfjord kommune er at det mangler tilbud om bygninger for bofellesskap for 
friske eldre. Kåfjord kommune må legge til rette for en god og variert boligutvikling som tar 
hensyn til alle aldersgrupper.  Avsetting av areal for variert boligbygging må tas opp i 
arealplanen. 

Kåfjord kommune mangler også botilbud innenfor feltet rus-/psykiatri, men dette er et tiltak 
som må beskrives i kommuneplanens arealdel.   

Kåfjord kommune har realisert følgende tiltak i samarbeid med UngBo AS,  Kåfjord boliger 
og Husbanken 

 Bygging av omsorgsbolig med 4 leiligheter tilknyttet Birtavarre helsesenter, øremerket 
psykisk utviklingshemmede  

 Bygging av boliger rus/psykiatri 
 Bygging av boliger etter Hamarøymodellen 
 Oppstart av prosjektet leie før eie 

5.1.2 Levekår/folkehelse 
(Kilde: Folkehelseprofilen) 
En nasjonal utfordring er folkehelse. Livsstilssykdommer og sosiale forskjeller er økende. 
Den enkelte har gjennom sine valg ansvar for egen helse, men kommunen har et ansvar for å 
tilrettelegge for et samfunn som forebygger ulike helseutfordringer. Dette bør gjøres innen 
alle sektorer. Kåfjord kommune sin målsetting i forhold til folkehelse, som er nedfelt i 
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kommuneplanens samfunnsdel, er at vi i kommunen skal ha levekår og folkehelse som 
fremmer god fysisk og psykisk helse. 

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. Hensikten med profilen er å ha 
en kunnskapsbakgrunn for utfordringene og tiltakene. 

Temaområder Indikatorer Utfordringer for Kåfjord 
1. Befolkning Befolkningsvekst, valgdeltagelse, folk 

som bor alene 
-befolkningsnedgang 

2. Levekår Inntekt, utdanning, uføretrygde, 
arbeidsledige mm. 

-utdanningsnivå 
-andel uføretrygde 18-44 år 
-barn av enslig forsørgere 

3. Miljø Drikkevann, skader, ensomhet, 
lokalmiljø, organisasjoner mm. 

-lokalmiljø 
(ungdomsskoleelever) 

4. Skole Trivsel, mestringsgrad i lesing og 
skriving, frafall i videregående skole 

-mestringsgrad i regning (5 
kl.) 
-frafall i videregående skole 

5. Levevaner Aktivitetsgrad, overvekt, alkoholbruk, 
røyking 

-overvekt 17 år 
-røyking kvinner 

6. Helse og 
sykdom 

Forventet levealder, overvekt, ulike 
sykdommer, psykiske lidelser, 
legemiddelbruk. 

-muskel og skjelett 
-type 2-diabetes 
-psykiske lidelser 15-29 år 

Tabell 3, utdrag av folkehelseprofilen med gjeldene utfordringer for Kåfjord kommune. 

Folkehelseprofilen er inndelt i 6 ulike temaområder med til sammen 34 indikatorer. De ulike 
indikatorene viser om kommunen ligger høyere, likt eller lavere enn landsgjennomsnittet. 
Tabell 4 er avgrenset til å beskrive forhold som er lavere enn landsgjennomsnittet. Det gjøres 
oppmerksom på at statistikken er bygd på ulik «datafangst» og må vurderes sammen med 
annen kunnskap og lokale forhold. 

Trukket frem i stikkord er dette det Kåfjord har dårlige (under landsgjennomsnitt) resultater 
på: 
-Uføretrygdede, 18-44 år  
-overvekt inkl. fedme - 17 år 
-røyking –kvinner 
-forventet levealder – menn 
-psykiske sympt./lid - primærh., 15-29 år 
-muskel og skjelett - primærhelsetjenesten  
-type 2-diabetes –legemiddelbrukere 

Folkehelseloven pålegger kommunene å utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstanden 
hvert 4. år. 

Kåfjord har nylig fått godkjent vedtak om et nytt helsesenter. Helsesenteret er lokalisert i  

Kåfjorddalen, like ved E6. 
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Kåfjord kommune har iverksatt tiltak som turløyper, både Ut i Nord, julesprek og lavteksel 
turløyper. Men kommunen må arbeide videre med å trygge områder som kan brukes av alle 
innbyggerne, uavhengig av funksjonsnivå og alder. 

Forebyggende arbeid for å minske type-2 diabetes, muskel- og skjelettlidelser og røyking 
blant kvinner er områder som må prioriteres i denne planperioden. 

5.1.3 Omdømme 
Kåfjord kommune skal være et godt sted å bo og være i både for være innbyggere og våre 
besøkende.  Bolyst og levende lokalsamfunn er sentralt i dette.  Vi skal derfor bidra til et å gi 
et godt og variert tjenestetilbud til våre innbyggere, tilrettelegge og arbeide for gode rammer 
som danner grunnlag for nyskaping og videreutvikling av våre lokalsamfunn. Kommunen må 
arbeide videre for å øke fokus på viktigheta av omdømmebygging, omdømmebygging må 
settes i fokus i strategiplaner og annet overordnet planverk. 

5.1.4 Næring 
(Kilder: kommuneprofilen, strategisk næringsplan) 

Sysselsettingen i kommunen ligger ikke så langt unna gjennomsnittet i fylket og noe høyere 
enn i Nord-Troms regionen. 

«Helse- og sosial tjenester» er 
desidert størst i offentlig sektor med 
240 ansatte. 
 
I privat sektor dominerer jordbruk, 
skog og fiske med 98 sysselsatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 6, Antall sysselsatte fordelt på ulike næringsområder i  
Kåfjord kommune, fra 2008 til 2015 

 

 

5.1.5 Idrett/friluftsliv  
Idrett 
I Olderdalen ble en ny idrettshall ført opp i 2016. I Birtavarre og Manndalen er det 
kunstgressbaner, Olderdalen har gressbane og det er en grusbane i Djupvik. I dag er det et 
basseng som er i drift i Birtavarre. Det finnes flere ball binger og lysløyper i kommunen. I 
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Olderdalen ligger kulturhussenteret hvor kulturskolen i Kåfjord holder hus. Kulturskolen gir 
flere ulike tilbud til både barn og voksne i kommunen.  

Fotball, innebandy, røde kors-forening og snøscooterforening er noen av kommunens 
organiserte fritidsaktiviteter.  Kåfjorddalen skiløberforening har laget og vedlikeholer en 
skiløype i Kåfjorddalen. Til sammen er det 52 registrerte lag og foreninger i kommunen. 
 

Videre utvikling i forhold til idrettsanlegg av forskjellig størrelse må vurderes i Idrett og 
friluftsplan.  

Friluftsliv 
Kommunen har høy grad av tilrettelegging for friluftsliv og potensiale for å videreutvikle 
dette er stort. Det er mange åpne hytter og stier som er merket.  
Fotturer, langrenn, fisketurer, isklatring, snøscooterløyper, toppturer, RIB-turer på fjorden.- 
forklar. Halti, Finlands høyeste fjell, Nordmannviktind (1355 moh) og Storhaugen (1142 
moh). 

Friluftsliv foregår i hele kommunen, også innenfor landskapsvernområdet.  

Friluftsliv er en viktig del av folkehelsearbeidet slik at arbeidet med revidering av plan for 
friluftsliv, kultur og idrett må startes opp i løpet av 2017. 

5.1.6 Kultur 
Å være bevisst egen kultur, å vite hvem man er et viktig moment i å ha en god helse.  I 
Kåfjord kommunes samfunnsplan er målsettinga å løfte fram og synliggjøre vår kultur 
herunder samisk/kvensk språk og kultur.  Med utgangspunkt i de fortrinn vårt flerkulturelle 
samfunn  gir oss, skal vi ivareta og videreutvikle samisk og kvensk språk og kultur.  Vi skal 
bruke lokale samiske og kvenske navn på gater, veier, steder og bygninger.  Øke forståelsen 
for at flyktningers kultur er et positivt tilskudd til vår  flerkulturelle kommune. 

Riddu Riđđu Festivàla er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Kåfjord 
kommune i Nord-Troms. Gjennom 25 år har Riddu Riđđu jobbet for å skape en sterkere 
bevissthet og stolthet rundt samisk språk og kultur. Gradvis har festivalen vokst seg større og 
blitt en betydelig og viktig del av den samiske kulturreisinga i de sjøsamiske områdene. 
Festivalen har internasjonal urfolksprofil, og hadde en periode betegnelsen nasjonal 
knutepunktsatus. 

Den kvenske kulturen synliggjøres årlig gjennom Paaskiviikko som har en egen kvendag i 
kommunen.  Der det er bygde- og grendenavn på kvensk skiltes disse også på kvensk, samt 
hovedskilt på kommunale bygg (skoler, barnehager, etc). 

Husflidslagene er en viktig kulturbærer av gamle husflidsteknikker og tradisjoner, og som 
formidles videre til nye generasjoner gjennom kurs og aktiviterer som bl.a Holmenesdagen.  I 
Kåfjord er sangen og en viktig kulturarv som tas vare på av både kor og engasjerte personer. 

Spinnvill Rokkefestival er et samarbeidsprosjekt mellom Kåfjord frivilligsentral, husflidslagene i 
Kåfjord samt fylkeskonsulenten for Troms Husflidslag. Spinnvill Rokkefestival har som formål å 
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sette en døende kulturarv på dagsorden, spinning, fordi denne kunnskapen er en del av 
kulturarven som er i ferd med å forsvinne. 

Med kulturkommunen som fokusområde skal kommunen utmeisle strategier for stimulering 
av mangfold i kunst- og kulturliv, samt stimulere til at flere etablerer seg innenfor 
tradisjonelle sjøsamiske og kvenske næringer/næringskombinasjoner/kulturnæringer.  Dette 
må synliggjøres i Kåfjord kommunes overordna styringsverktøy som strategisk 
kompetanseplan, strategisk plan for helse og omsorg, strategisk oppvekstplan, og vedtekter 
for barnehagene i Kåfjord kommune. 

5.1.7 Et trygt samfunn 
Kåfjord kommune er en av landets mest rasutsatte kommuner, dette gjelder alle typer skred.  
Med dette som bakteppe er et viktig å trygge kommunens innbyggere med  en god nok 
risikokommunikasjon, dvs en kommunikasjon hvor en informerer om en risiko samtidig som 
en formidler trygghet gjennom ROS-analyser, beredskapsplaner, varslings- og 
evakueringsplaner. Trygghet i egen hverdag er svært viktig i et folkehelseperspektiv.  Til 
syvende og sist handler beredskapsplanlegging om å behandle det enkelte individ med 
respekt, da arbeidet med skape et trygt samfunn for den enkelte Kåfjording må ha et etisk 
fundament fordi vi som mennesker har en verdi i oss selv samtidig som vi er sårbare.  

Helhetlig ROS-analyse, beredskapsplaner, varslings- og evakueringsplaner må rulleres og 
oppdateres i tråd med lovverket, det samme gjelder for øvelser. 

 

5.2. Brukere og tjenester 

5.2.1 Barn og unge 
Å sikre trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og unge, er blant de viktigste oppgavene 
i samfunnet vårt. Foreldre er de viktigste i et barns liv. Samtidig har vi alle ett felles ansvar 
for barns oppvekst, der vi kan bidra til at barn utvikler ett godt selvbilde og at deres drømmer 
går i oppfyllelse. En helhetlig og samordnet oppvekstpolitikk hvor barn og unge opplever 
identitetsbygging og livskvalitet i et likeverdig barnehage-skole-helse-omsorgs- og 
kulturtilbud er av stor betydning for grunnmuren i et livslangt læringsløp, og et godt liv som 
voksen.  
Kåfjordsamfunnet skal være et inkluderende samfunn hvor kjennetegnene er raushet, dialog 
og like muligheter for alle – uansett hvor en bor i kommunen, om en har bodd her lenge eller 
er nyinnflyttet . 

Det videre arbeidet med å trygge og sikre gode oppvekst- og levekår for barn og unge må 
hensynstas i overordnet planverk, strategisk plan for oppvekst og arealplan. 

5.2.2 Sjumilssteget 
Oppretta i 2009 av Fylkesmannen i Troms.  Målet med Sjumilssteget er å få kommunene i 
Norge til å ta i bruk FNs barnekonvensjon i det daglige arbeidet. Sjumilssteget har plukket ut 
sju artikler i barnekonvensjonen som Fylkesmannen ønsker at kommunene skal fokusere på 
og kvalitetssikre arbeidet med barn og unge.  

Arbeidet med sjumilssteget må være tydelige med tydelige tiltak i Kåfjordsekken. 
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5.2.3 Kåfjordsekken 
For å gi barn og unge den sosiale og faglige kompetansen de behøver for å møte krav og 
utfordringer i framtidas komplekse, spesialiserte og krevende samfunn har vi behov for en 
helhetlig og overordnet plan som dekker hele oppvekstfeltet.  Planen ble vedtatt i k-sak 30/15, 
og har benevnelsen Kåfjordsekken. 
 
Kåfjordsekken skal gi føringer for kommunens arbeid på oppvekstområdet i årene framover, 
og vil således være en naturlig del av kommunens øvrige planverk. Hensikten er at et godt og 
inkluderende oppvekstmiljø på sikt vil bidra til at våre yngste innbyggere utvikler ett godt 
selvbilde, og at de gis reelle valg for videregående opplæring ut ifra egne ønsker og 
ferdigheter. Gjennom tidlig innsats og helhetlig tenkning vil vi redusere behov for særtiltak 
rundt enkeltelever og redusere frafall i videregående opplæring.  
 
Kåfjordsekken skal legges til grunn for organisering av tjenester, flerfaglige 
samarbeidsarenaer, barnehage- og skolestruktur, ansvarsfordeling og forventninger til 
resultatoppnåelse, ressursbehov og økonomiske prioriteringer knyttet til 
kvalitetsforbedringskrav til ledelse, læringsmiljø og kompetanse.  
Oppvekstplanen skal være et styrings- og utviklingsverktøy for kommunen, og er 
overbyggende for andre temaplaner som angår oppvekstkår og oppvekstmiljø. Planen skal 
fremme samarbeid og helhetlig tenkning internt i kommunen, og mellom andre aktuelle 
samarbeidsinstanser.  
 
Ved å bygge videre på arbeidet med Kåfjordsekken sikrer vi et tryggere oppvekstmiljø.  
Ungdommen skal være stolt av å høre til i Kåfjord, derfor er det viktig å ta ungdommen med 
på råd og investere i tiltak som ungdommen mener er viktig.  

5.2.4 Medvirknig 
Kåfjord kommune har barnas kommunestyre, representantene velges av elevrådene i Kåfjord 
skolene.  Ungdomsrådet velger hver høst en representant til hvert av kommunens råd og 
utvalg, hvor ungdomsrådets representant har tale- og forslagsrett.  

5.2.5 Barnevern 
I forslaget til ny barnevernlov legges det vekt på at familiens nettverk i større grad skal 
vurderes ved iverksetting av tiltak i barnevernssaker. Det området som bør satses på 
fremover er derfor kompetanseheving og tiltakskjeding.  

 
Det er også en utfordring å vri innsatsen fra omfattende tiltak og omsorgsovertakelse til mer 
forebyggende arbeid. Dette er omstillinger som tar tid, og man må gjerne «jobbe i begge 
ender» for å kunne snu utviklingen. Dette er kostnadskrevende prosesser som nærmest er 
umulige for små kommuner å klare på egen hånd. Erfaringsmessig er etablering av 
interkommunale barnevern en mer kostnadseffektiv måte å styrke barnevernet på i små 
kommuner, enn om hver kommune skal styrke tjenesten på egen hånd. Stadige økte krav til 
barnevernet gjør imidlertid at samarbeidsbehovet blir større og vi ser helt klart behovet for 
ett interkommunalt barnevern i regionen.  

 
Kåfjord kommune har i samarbeid med de andre Nord-Troms kommunene tilsatt en 
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prosjektleder som skal utrede og bistå i forbindelse med igangsetting av interkommunalt 
barnevern. 

5.2.6 Psyksisk helse/rusforebyggende tiltak blant unge 
Folkehelseprofilen 2016 viser at andelen 10.klassinger som trives på skolen er lavere enn i 
landet som helhet (tallene er hentet fra Elevundersøkelsen) .  I tillegg så er andelen unge 
(aldersgruppen 15- 29 år) med psykiske symptomer/lidelser høyere enn i landet forøvrig. 

Ungdomsklubbene ingen spesielle tiltak rettet mot disse utfordringene, foruten at det ikke er 
tillatt med rusavhengige stoffer inne på ungdomsklubbene.  

Arbeidet med fagdag i ungdomsskolene rus/psykisk helse som et samarbeidsprosjekt med 
skolene, helsesøster, rus/psykiatri, ungdomsklubbene og politi er under planlegging med 
oppstart høst 2017 

 

5.3 Helse 
Å kunne føle seg trygg, oppleve tilhørighet og det å trives i oppvekstmiljøet og 
lokalsamfunnet er grunnleggende betingelser for god psykisk helse gjennom hele livsløpet. 
Kommunens arbeid legger premissene for utviklingen av gode lokalsamfunn, og påvirker 
dermed både fysisk og psykisk helse for alle innbyggerne.  I all behandling og pleie skal en 
vektlegge at brukerne deltar så langt som mulig og selv tar ansvar for egenutvikling.  Et  
moment i forhold til egenmestring er å kunne bruke sitt eget morsmål, for Kåfjord kommunes 
innbyggere vil det si samisk eller kvensk. Egenmestring er viktig for å kunne opprettholde 
livskvaliteten.  Innbyggerne skal ha trygghet for liv og helse når de trenger det.  Spesielt skal 
brukere og pårørende være trygg på at de får den helsehjelpen og omsorgen de har behov for 
når de ikke selv kan bidra 

5.3.1. Psykisk helse 
Folkehelseprofilen for 2016 viser at Kåfjord kommune ligger lavere enn landsgjennomsnittet 
når det gjelder psykiske sykdommer/lidelser for aldersgruppen 15 – 29 år.  Ca 1 % av 
befolkninga har tung psykiatrisk lidelser, noe som er på landsgjennomsnittet.   

Psykisk helse må synliggjøres gjennom strategisk plan for helse, strategisk oppvekstplan og 
tiltak må innarbeides også i forhold til ungdomsklubbene. 

5.3.2 Fysisk helse 
Hovedfunnene i livsstilsundersøkelsen  SAMINOR 2 en høy andel av overvekt og fedme i 
befolkningen. Dette gjelder både menn og kvinner i alle aldersgrupper, og metabolsk syndrom  
er økende i befolkninga. 

Ut fra helseundersøker av skoleelever i kommunen er overvekt en stadig større utfordring.   
Metabolsk syndrom, aktivitet og kosthold,   

Det er ansatt diabetes- sykepleier 20 % 2017 i kommunen, det må i arealplan og annet 
planverk som plan for friluftsliv og idrett legges til rette muligheter til trim, både lavterskel 
tilbud og andre tilbud.  Fritidsklubbene må vurdere hva som selges på klubbene, og SFO og 
barnehagene må ha sunn kost som hovedfokus. 
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5.3.3 Forebyggende arbeid psykisk helse/rus 
Forebyggende arbeid innenfor psykiske helse og rus må ivaretas flerfaglig, med samarbeid på 
alle nivå i kommuneorganisasjonen.  Høsten 2016 ble Oasen, et samlingspunkt for personer 
med utfordringer innenfor fagfeltet startet opp, men utvikling av tilbudet og videre arbeid må 
følges opp i planverk, både innenfor rus og psykiatri. Samarbeid med skole, ungdomsklubb og 
helsesøster har et potensial for å bidra til bedring av tilbudet til unge. 

5.3.4 Rehabilitering  
I hjemmebasert omsorg, og på dagtilbud jobber en mye ut fra pasientens egenmestring og 
hverdagsrehabilitering. Fokus er på hva pasienten selv klarer å gjøre i tillegg til at pasienten  
får hjelp til det de ikke klarer. I tråd med målsettinga i omsorgstrappa har kommunen en del 
pasienter som gjennomfører treningsopplegg hjemme, sammen med hjemmetjenesten, dette 
for å bevare egne funksjoner lengst mulig. 

Rehabilitering tas opp i strategisk plan for helse. 

5.3.5. Omsorgstrappa 
Målsetting med omsorgstrappa er å sikre søker en flerfaglig og individuell vurdering av alle 
typer pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenester.  

  

 
Hvilken tjeneste som skal tilbys og i hvilken mengde, besluttes etter at det er vurdert om 
vilkårene for å få tjeneste(r) etter Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og 
brukerrettighetsloven med tilhørende forskrifter er oppfylt.  
 

5.4. Organisasjon/medarbeidere 
Målet innen dette området er ment å ivareta kommunens arbeidsgiverrolle m.h.t å utvikle 
kommunen som organisasjon med et godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere.  Både 
politisk og administrativ organisering bør gjenspeile de tjenester kommunen skal yte. Den 
administrative organiseringa må gjenspeile de samfunnstjenester politikerne til enhver tid 
prioriterer.   
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De store etterkrigskullener på vei ut av arbeidslivet og behovet for rekruttering av arbeidskraft 
vil komme for fullt i årene framover.  35,6 % av arbeidsstokken i Kåfjord kommune er over 
55 år, og disse skal erstattes i løpet av de nærmeste 10-12 årene. 

Strategiske utfordringer er å rekruttere og beholde arbeidskraft, betryggende kontroll, ledelse 
og medarbeiderutvikling, høyest mulig nærvær og etikk. 

 

5.5 Økonomi 
Målet innenfor dette området skal sikre at Kåfjord kommune opererer i henhold til 
målsettingen om sunn og bærekraftig økonomi som gir forutsigbarhet.  Strategiske 
utfordringer er godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring av tjenestene og effektiv 
tjenesteproduksjon. 

6.0. Oppsummering og veien videre 
Folkehelse er et nasjonalt satsningsområde, og må integreres i all kommunal virksomhet.  I 
kommuneplanen må det komme tydelig fram hvordan dette skal utformes og gjennomføres.  
Å ha en trygg og inkluderende oppvekst er en av veiene til en framtidig god folkehelse, derfor 
er det viktig å ruste barn, unge og voksne til å mestre livets oppgaver og utfordringer sammen 
med andre, å gi barn og unge kompetanse til å ta hånd om sitt eget liv og samtidig være andre 
til hjelp.  For å lykkes er det nødvendig å legge forholdene til rette for utjevning av sosiale 
forskjeller i befolkningen samtidig som kommunen sørger for en opplevelse av tilhørighet hos 
alle for å forebygge utenforskap. 

Kåfjord vil ut fra de folkehelseutfordringer vi står ovenfor lage en kommunedelplan som 
beskriver hvilke utfordringer kommunen vil fokusere på i årene framover.  Derfor legges 
denne folkehelseoversikten ved som vedlegg til planprogrammet for folkehelseplanen. 

Denne folkehelseoversikten må derfor sees i sammenheng med kommuneplanen, da disse 
sammen gir en god oversikt over status i folkehelsen og hvordan man tenker å løse 
utfordringene framover. 


