
Toppledelse i 
arbeidsgruppen - gir bedre 

folkehelse prioritering
Case: Måsøy kommune

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Parallellsesjon om: Organisering av arbeidet med medvirkning og 
kunnskapsutvikling i kommunen



Måsøy

• Alta 3 timer

• Hammerfest 2 timer



Havøysund



Bakgrunn for problemstilling

Fiskermanntall 1983: 321 Fiskermanntall 2017: 79



Hvordan opplever lokalbefolkningen og nye 
arbeidstilflyttere integrering i Havøysund? 



Utdrag fra intervjuene

Her fra gruppeintervjuet med menn, der en av informantene sammenligner livet 
sitt med sin søster som bor på Østlandet.

«Jeg er ferdig på jobb halv fire, fire begynner ettermiddagen vår da er vi ferdig 
med middagen, da kan vi begynne ettermiddagen. Mens vi går ut og begynner 
å leke og gjøre sånne ting, da hender at søstera mi ringer og da sitter hun ofte i 
bilen for å hente barna i barnehagen. Da har dem ikke vært å spist ennå. Da 
har vi allerede vært i lek en time, så der har du sånn kontrasten. Sånn egentlig»



Her fra gruppe intervjuet med kvinner.

Det var ikke så lenge siden jeg gikk ute alene og tenkte du x du er alene her.

Informant K4: En er jo tøvete sånn enn vil ikke trenge seg på

Informant K3: Ka du hadde sagt hvis jeg plutselig stod der, du hadde fått sjokk 

Informant K4: E hadde ikke fått sjokk men jeg hadde kanskje blitt litt forferd, du 
har jo bare vært hos meg en gang. Men jeg hadde syns det hadde vært arti

Informant K2: samme med ho x, vi jobba jo sammen i en mannsalder men vi var 
aldri hjemme hos hverandre, eller noko sånt. Vi var jo 50 årsdagen og 60 
årsdagen sånne runde dager. Men asså men vi prates når vi møttes på coopen

Informant K4: Jeg syns det har blitt sånn at alle har nok med sitt, unga, 
barnebarna.



Fra intervju kvinnelig arbeidsinnflytter 

E kom no fort i kontakt med legene og sjukepleierne, følte e ble veldig godt tatt 
imot. Lett å komme i kontakt med folk, det var det jeg beit meg fast i. Folk er i 
imøtekomnes og gjestfri.

Intervjuer: Hvor traff du folk?

Informant: Det var på morra kaffen og så ble jeg invitert med på diverse. Både 
tur og..

Intervjuer: Allerede første uka eller?

Informant: Jaja, middag og. Ja jeg følte meg veldig godt tatt imot.

Intervjuer: Det er ikke på kroa og på hotellet du er blitt kjent med flest folk

Informant: Nei, absolutt. Det er gjennom andre folk og jobben selvfølgelig.



Arbeidsinnflytter 

Informant Ektemann: Etter kanskje et to år, vi begynte å kjenne folk og det er 
ok. Men sånn er normalt. Jeg syns dere nordmenn er litt mere kalde. I 
begynnelsen vi kunne ikke språket. Vi kunne ikke skjønne så mye. Når språket 
kom venner kom.



68 sider med transkriberte intervjuer    –
Analyse – Funn 

Arbeidsgruppen Måsøy består av: Ordfører Reidun Mortensen, rådmann Lill 
Torbjørg L. Stabell, sektorleder oppvekst Roy Møller, sektorleder Helse Ann Jorun 
Stock og kulturkonsulent/prosjektleder Fredrik Vikse 

Veiledet av: Brynhild Granås og Nils Aarsæther UiT og Britt Somby FFK



Intervju Ordfører Reidun Mortensen



Fra analysen

-Vi kjenner oss ikke igjen i Trygve Hoffs «Jentan på 
fileen» lenger 

-Havøysund er stengt alle er på hytta

-Barn er den nye fiskeindustrien 

-Jobben er alle møtesteders mor



Intervju Rådmann Lill Torbjørg L. Stabell



Toppledelse i arbeidsgruppen gir bedre 
folkehelse prioritering

• Funn prioriteres høyere

•Avtvinge langsiktighet – plantenking 

•Sikrer utnyttelse av arbeidsmetode senere

•Skape en faglig dialog mellom befolkning og toppledelse.

•Verktøy for å tilpasse seg statlig tilskudd



Folkemøte

Frivillighetssentral

Arbeidstrening for 
ungdom

Bedre 
integrering



Hva tar vi med oss videre.. 
Måsøy er blitt program kommune psykisk helse og rus

Medvirkning fra start: prosjekt arbeidstrening for ungdom

• Tar med praksisen fra arbeidsgruppa videre

• Oppretta raskt dialog med skolene – deltok på teammøtene

• Ungdomskolen eget prosjekt om psykisk helse og rus

• Hadde foreldremøte om funn fra «ung data» og der tiltaket 
presenteres

• Lunsjmøte med bedrifter i kommunen; dialog mellom skolen og 
bedriftene om hvordan tiltaket skal utformes og midlene fordeles.


