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FORORD 

«Helse er en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær 
av sykdom eller lyter» (WHO Verdens helseorganisasjon). Dette utsagnet har ligget som et 
grunnlag for kommunens deltakelse i «nærmiljøprosjektet». Alle mennesker lever i et 
nærmiljø. Det antas at nærmiljøet spiller en viktig rolle for folks helse og velvære. Et godt 
nærmiljø kan bidra til å fremme folkehelsen og gjøre at folk vil trives og bo. 

I likhet med mange andre kommuner har Tana opplevd en nedgang i antall fødte barn. 
Ungdom reiser ut for å ta utdanning. Dette skjer allerede på videregående skole nivå. De 
færreste vender tilbake til hjemkommunen i voksen alder. Befolkningen blir eldre og 
kommunen opplever utfordringer med rekruttering av arbeidskraft. Barn og unge er 
fremtidens ressurser for kommunen. En motivasjon for kommunen til å delta i prosjektet, 
var at kommunen fikk mulighet til å sette fokus på ungdoms opplevelse av oppvekstsvilkår 
og trivsel og la det danne et viktig grunnlag for tiltak som kan få flere ungdommer tilbake til 
Tana. Oppgaven har vært å finne ut noe om hva nærmiljøet og lokalsamfunnet kan gjøre for 
at ungdom skal trives i Tana? 

Arbeidsgruppen har bestått av prosjektleder Magnhild Stock, tidligere rektor ved Tanabru 
skole Else Marie Seim, spesialpedagogisk rådgiver Silja Lanto, leder av ungdomsklubben 
Greta Kristoffersen, arealplanlegger Ulrikke R. Haakonsen og kommuneplanlegger Frans 
Eriksen. 

Arbeidsgruppen retter en takk til Helsedirektoratet for å ha satt nærmiljø og 
lokalsamfunnets betydning for folkehelse på dagsordenen, Finnmark fylkeskommune v/Britt 
Hjørdis Somby for rammene for prosjektet, UiT Norges arktiske universitet for konstruktive 
bidrag i datainnsamling, tolking av materiale og plan-/tiltakstenkning. Vi retter en særlig takk 
til tidligere rektor ved Tanabru skole Else Marie Seim for arbeidet med temadagen i 
grunnskolen og Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd for deltakelse i forbindelse med 
temadagen og deltakelse i «Oppdrag 31 – Alle barn har rett til fritid» og for deres bidrag til 
arbeidet med prosjektet. Vi takker også all ungdom som har bidratt på temadagen i 
grunnskolen, på fritidsklubben og på folkemøtet «Fremtid for ungdom i Tana?» 

Vi håper denne rapporten kan være nyttig lesing for politikere som er opptatt av ungdom og 
for kommuner med spredt bosetting og nedgang i folketallet og som ønsker å gjøre noe med 
det. 

Kontaktperson: 

Magnhild Stock 
E-Post: magnhild.stock@tana.kommune.no 
Tlf.: 464 00 200 
  

mailto:magnhild.stock@tana.kommune.no
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SAMMENDRAG 
Tana kommune er flerkulturell og under samisk språkforvaltning. Kommunen har omtrent 
tre tusen innbyggere fordelt på et område så stort som Østfold fylke. I kommunen er det 13 
bygder spredt over en strekning på 150 km. Spredt bosetting, lange avstander og ei elv som 
deler kommunen i to gir kommunen en del utfordringer, særlig med hensyn til å komme seg 
til og fra aktiviteter og ha tilgang på ulike tilbud. Tana har de senere år vært preget av 
sentralisering og tilbud i bygdene reduseres eller forsvinner. Ungdom i Tana flytter ut og 
kommer i liten grad tilbake etter endt utdannelse.  

Barn og unge blir ofte sett på som framtiden til et samfunn. Folkehelsen til ungdom er en av 
de større folkehelseutfordringene for Tana kommune. Formålet med prosjektet har vært å 
sette fokus på ungdoms helse og trivsel og, på bakgrunn av et bedre kunnskapsgrunnlag, 
bidra til bedre folkehelse og trivsel blant unge i Tana. Det er også en forhåpning om at økt 
trivsel blant unge i Tana kan bidra til at unge vender tilbake til Tana etter endt utdanning og 
dermed kan bidra til å motvirke en forventet «eldrebølge» i Tana. Problemstillingen for 
arbeidet har vært:  

 «Hva kan nærmiljøet og lokalsamfunnet gjøre for at ungdom skal trives i Tana?» 

Dette omfatter fysiske, psykiske, sosiale og psykososiale forhold i ungdommens hverdagsliv.  

Ved hjelp av kvalitativ metode innsamlet gjennom temadag på ungdomstrinnet, 
gruppesamlinger og folkemøte, har vi fått innsikt i hva trivsel betyr for unge i Tana 
kommune. 

Funnene fra innsamling av materiale viser at ungdommene i Tana generelt ønsker seg flere 
fritidstilbud og tjenester både i forhold til trivsel og til det å vurdere å vende tilbake etter 
endt utdanning og arbeidserfaring andre steder. Ved å arbeide med innsamlet datamateriale 
i arbeidsgruppen og sammen med ungdom har vi kommet fram til at det viktigste ungdom 
ønsker seg er flere møteplasser, lavere terskel for å delta innen idrett, et bedre kollektiv 
transporttilbud og mere foreldreinvolvering. 
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1. INNLEDNING 
Folkehelseloven stiller krav til at kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold m.m. (fhl - Folkehelseloven § 4). Kommuner skal utarbeide et 
oversiktsbilde over folkehelsen (fhl § 5) og forankre det i kommunal planstrategi og fastsette 
overordnede mål og strategier for å møte folkehelseutfordringene i oversiktsbildet i arbeid 
med planer etter plan og bygningsloven (fhl § 6). Dette skal igjen resultere i nødvendige 
tiltak for å møte kommunens viktigste folkehelseutfordringer (fhl § 7). 

Som et ledd av implementeringen av folkehelseloven i kommunene, inviterte 
Helsedirektoratet fylkeskommunene til å søke om deltakelse i utviklingsarbeid om nærmiljø 
og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 

Finnmark fylkeskommune tok med seg fem kommuner inn i prosjektet; Tana, Sør-Varanger, 
Båtsfjord og Måsøy. Hammerfest kommune var også med til å begynne med, men de valgte 
å utsette deltakelsen på grunn av sammenslåingen med Kvalsund kommune. Den enkelte 
kommune har valgt tema ut fra hva kommunene selv så som utfordring for 
folkehelsearbeidet.  

Det nasjonale målet med nærmiljøprosjektet har vært å innsamle kvalitative data gjennom 
ulike metoder der de kvalitative dataene skal supplere kvantitative folkehelsestatistikk og gi 
bedre kunnskap og forståelse omkring lokale utfordringer med befolkningens folkehelse. 

Tana kommune har i regi av Kommunenes sentralforbund arbeidet med et oversiktsbilde 
over folkehelsen i Tana kommune. Dette arbeidet er i en sluttfase og skal ferdigstilles til ny 
planstrategi som skal vedtas senest 2020. 
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2. OM TANA 
Tana kommune er med i forvaltningsområdet for samisk språk og har derfor et særlig ansvar 
for å utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. Samisk språk og kultur går hånd i hånd. Når 
man ønsker å bevare og styrke det samiske språket, er det naturlig å gjøre dette gjennom 
aktiviteter som er bygget på samisk kultur (Rapport «Oversiktsbilde Tana 2018»). 

Historiske funn og kildeskrifter vitner om eldgammel bosetting i Tana, både ute ved fjorden 
og opp gjennom Tanadalen. I følge folketellingen fra ca. 1887 var det i Tana sokn 349 
finlendere, 856 samer og 622 nordmenn. I 1913 ble Tana delt i tre kommuner: Tana, Gamvik 
og Berlevåg som også utgjorde hver sitt sokn i Tana prestegjeld. I 1964 ble Tana og Polmak 
kommune slått sammen og et nytt kommunesenter ble etablert ved Tana bru. 

Naturressursene har dannet grunnlaget for bosettingen og sysselsettingen i kommunen. Den 
spredte bosettingen i kommunen gjenspeiler mangfoldet i nyttiggjøring av naturressursene. 
Tradisjoner og kultur knyttet til reindrift, fjordfiske, jordbruk og laksefiske i elva kombinert 
med høsting av fisk, vilt og bær har tidligere vært avgjørende for valg av bosted i kommunen. 
Industri, transport, varehandel og privat og offentlig tjenesteyting har fått økende betydning 
for sysselsettingen. Dette har igjen skapt grunnlag for tettstedutvikling. Størstedelen av 
befolkningen er i dag sysselsatt i tjenesteytende næringer og om lag halvparten av 
befolkningen er bosatt i, eller rundt, kommunesenteret Tana bru. 

Tana kommune er en stor og langstrakt kommune på over fire tusen kvadratkilometer. Det 
er på størrelse med Østfold fylke. Befolkningen var på 2906 innbyggere i 3. kvartal 2018. 
Folketallet har vært nokså stabilt. For ti år siden var folketallet 2954. Av 
befolkningsstatistikken kan vi se at selv om folketallet er stabilt, så har det skjedd en 
dramatisk nedgang i barnefødsler – fra 40 i 1998 til 20-25 de siste årene. Når folketallet 
likevel er nokså stabilt, skyldes det at en tidligere sterk utflytting er blitt avløst av et 
innflyttingsoverskudd, særlig fra utlandet. Statistisk sentralbyrå regner med en 
befolkningsnedgang i Tana i årene som kommer, men et fortsatt flytteoverskudd kan bidra til 
å stabilisere folketallet. 

Utenfor kommunesenteret er kommunens innbyggere spredt i 12-13 mindre bygder. Flere 
av bygdene er preget av befolkningsnedgang og det er i hovedsak den eldre generasjonen, 
og spesielt enslige eldre menn som er særlig bofaste. Stadig flere og spesielt den yngre 
generasjon velger å bosette seg i kommunesenteret.  Kommunesenteret Tanabru er et 
sentralt plassert og viktig trafikknutepunkt i Øst-Finnmark med sentrale veiforbindelser til 
omkringliggende kommuner. Nærmeste flyplass er i Vadsø, ca. 70 km fra kommunesenteret. 
Til Kirkenes flyplass er det 130 km.  

Tana kommune har enorme friluftsområder. Her er det en mulighet for alle som setter pris 
på natur og friluftsliv. Laksefiske langs den lange Tana-elva er en attraktiv friluftsaktivitet. 
Kommunen har lagt opp til hele 22 «Perleturer». Dette er turløyper med valgfri 
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vanskelighetsgrad som passer for de fleste. Perleturene åpner i juni og er åpent til oktober. I 
2016 var det 1413 registreringer.  

Tana kommune har tre ungdomsskoler: Tana bru skole, Montessoriskolen og Sameskolen. Til 
sammen er det 130 elever i aldersgruppen 13-16 år. Det er disse elevene som vi har prøvd å 
få synspunkter og svar fra.  
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3. PROSJEKTOPPSTART 
Arbeidet ble prosjektorganisert. Finnmark fylkeskommune var prosjektansvarlig og UiT 
Norges arktiske universitet var med som kunnskapsstøtte. Tana kommune inngikk en 
samarbeidsavtale med Finnmark Fylkeskommune. Prosjektet var politisk forankret. 

Etter oppstartsmøte med Finnmark Fylkeskommune i mars 2016 ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe i kommunen bestående av fagpersoner med ulik tilknytning til folkehelse. 
Flere temaer ble diskutert i startfasen, herunder eldres situasjon og trivsel i kommunen. Da 
resultatene fra Ungdata 2016 forelå i juni 2016 valgte arbeidsgruppen å ha fokus på ungdom 
i prosjektet. Prosjektet ble organisert etter det som ble tema, problemstilling og med tanke 
på gjennomføring.  

 

3.1 Bakgrunn for valg av problemstilling 
Folkehelseprofilen fra 2016 og Ungdata-undersøkelsen fra 2016 tyder på at kommunen har 
en del utfordringer knyttet til ungdom i kommunen. Noen av utfordringene er knyttet til 
frafall i videregående skole, lavere levealder for menn enn kvinner som ofte er knyttet til 
utdannelsesnivå, høyere andel unge med psykiske symptomer/lidelser samt overvekt/fedme 
(folkehelseprofil 2016).  

Ungdata-undersøkelsen fra 2016 viser at ungdom er mindre fornøyde med lokalmiljøet og 
kollektivtilbudet enn for fylket og landet. Det er høyere andel unge som plages av ensomhet 
og mobbing og det er mer slåssing enn for fylket og landet. Unge opplever lokalmiljøet som 
trygt. 

En utfordring for kommunen er at ungdom som forlater Tana for å ta utdannelse vender 
også i mindre og mindre grad tilbake til Tana etter endt utdannelse. 

Statistikken fra Ungdata kan tegne et dystert bilde av ungdommens situasjon og av de unges 
opplevelse av det å vokse opp i Tana. At ferdig utdannede ungdommer fra Tana heller ikke 
velger å søke jobb i oppvekstkommunen kan bekrefte dette bildet. Samtidig er det viktig å 
merke seg at i en undersøkelse basert på små ungdomskull kan et fåtall svar påvirke 
resultatet. Derfor er det viktig at en diskusjon av tiltak for å forbedre situasjonen også tar 
utgangspunkt i en kvalitativ undersøkelse og ungdoms aktive medvirkning i å beskrive sine 
opplevelser av nærmiljø og tilbud. 

 

3.2 Problemstilling 
 

«Hva kan nærmiljøet og lokalsamfunnet gjøre for at ungdom skal trives i Tana?» 
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3.3 Prosjektorganisering 
Prosjektet har vært igjennom flere ulike sammensetninger av arbeidsgruppen i forhold til 
valg av problemstilling. Siden prosjektstart har prosjektet byttet leder 3 ganger: Hanne 
Iversen i 2016, Pia Kathrine Espnes Ohren i 2017 og Magnhild Stock i 2017. I overgangen 
mellom prosjektlederne har kommuneplanlegger Frans Eriksen ledet arbeidet i prosjektet og 
bidratt til kontinuitet og utvikling. 

Magnhild Stock – Prosjektleder fra desember 2017. 
Frans Eriksen – Kommuneplanlegger 
Else Marie Seim – Rektor Tana Bru skole (nå PPU) 

Ulrikke R. Haakonsen – Arealplanlegger 

Greta Kristoffersen – Leder ungdomsklubben 

Silja Lanto – Spesialpedagogisk rådgiver 

 

Spesialpedagogisk rådgiver Silja Lanto har hatt rollen som «snakkesøster» for elever på 
ungdomstrinnene i Tana. Hun har i tillegg en egen Snap-konto «snakkesista» der 
ungdommene enkelt kan kontakte henne dersom de har behov for å snakke. 
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4. METODER I INNSAMLING AV KVALITATITVE DATA 
Arbeidsgruppen har brukt ulike kilder og arena til å samle inn informasjon i dette arbeidet. 
Innsamling av informasjon ble gjennomført ved temadag i grunnskolen, gjennom «Oppdrag 
31- Alle barn har rett til fritid», folkemøte og på ulike ungdomsarena. 

 

4.1 Temadag på skolen 
En utfordring i innsamling av datamateriale er å nå målgruppen man ønsker å nå. 
Innsamlingsmetoder som intervju, verksted og folkemøter kan ende opp med at en i 
hovedsak får informasjon fra de mest ressurssterke ungdommene. Skolen er en arena der en 
kan nå hele målgruppen. 

Nærmiljøprosjektet i Tana kommune gjennomførte vinteren 2017 en kvalitativ undersøkelse 
ved to av ungdomsskolene i Tana (aldersgruppe 13-16). I starten av prosjektet ville vi ha med 
alle tre ungdomsskolene og Tana videregående skole. En ungdomsskole responderte ikke på 
henvendelsene. Rektor ved Tana videregående skole var positiv, men elevrådet ved skolen 
avslo forespørselen om å delta. Ved tilsvarende opplegg en annen gang, bør det legges vekt 
på informasjon om temadagen og legge opp til en egen temadag for videregående skole 
atskilt fra grunnskolen 

Før temadagen: 
Rektorene på skolene hadde en gjennomgang av resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 
2016 for elever og lærere. Elevene fikk deretter tid til å reflektere og diskutere resultatene 
og gi tilbakemelding til rektorene på hva de hadde reagert på. Dette var en del i medvirkning 
fra målgruppen. Det elevene ønsket å ha som tema var rus og psykisk helse. 

Rusproblematikk er ifølge Ungdata ikke en større utfordring i Tana enn i resten av landet. Vi 
hadde derfor ikke tenkt å fokusere særlig på dette under temadagen, men valgte å inkludere 
det likevel da ungdommene hadde interesse for temaet. Arbeidsgruppen så også på dette 
som noe som kunne være forebyggende. Psykisk helse og særlig «ensomhet» var et tema vi 
ville inkludere i temadagen uavhengig av ungdommenes interessefelt. Her hadde 
arbeidsgruppen og målgruppene sammenfallende interesser.   

Temadagen ble planlagt i egen arbeidsmøte. Til arbeidsmøtet inviterte vi med oss rektor ved 
Deanu Sámeskuvla slik at begge de deltakende skolene skulle føle seg inkludert og få komme 
med ønsker. Vi inviterte også med oss to representanter fra Tana ungdomsråd, slik at 
medvirkningen fra målgruppen ble prioritert allerede før temadagen. Vi tror også at ved å 
inkludere to fra ungdomsrådet i planlegging av temadagen, ville den bli ble mer målrettet og 
at spørsmålene ble skrevet på en måte som bedre kan relateres til ungdom. 
Ungdomsrådsrepresentantene poengterte at det var viktig at lærerne som skulle delta på 
temadagen hadde fått en gjennomgang av spørsmålene slik at alle hadde lik forståelse for 
hva spørsmålene omfattet. Ungdommene poengterte også at vi burde prøve ut spørsmålene 
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på elevene før selve temadagen for å se at ordlyd og innhold var bra nok. Vi ble på 
arbeidsmøtet enige om at vi skulle be om tilbakemeldinger fra både lærere og elever på om 
spørsmålene var tydelige og gode nok til å jobbes med. Noen dager før temadagen fikk 
elevene et dokument med spørsmålene vi skulle jobbe med på temadagen. Dokumentet ble 
skrevet både på norsk og samisk.  

Samtidig med spørsmålene fikk elevene et dokument med informasjon om at vi ønsket at de 
skulle sende inn et bilde av noe positivt i livet sitt og et bilde av noe negativt i livet sitt. Det 
kunne være hva som helst, en aktivitet, hunden, en plass, en venn, skolen osv. Av 80 elever 
fikk vi kun inn 9 bilder så av hensyn til de som har sendt inn valgte vi å utelukke bruken av 
disse bildene videre i vårt arbeid.  

Før temadagen fikk rektorene og lærerne ansvaret for å sette sammen grupper der begge 
kjønn, skoler og alder var blandet. Dette fordi lærerne kjenner elevene godt og kan skape 
grupper der alle får utfordret seg selv, samtidig som de opplever en trygghet ved å ha noen 
kjente i gruppa.     

Temadagen 
I januar 2017 gjennomførte vi temadagen i lokalene til Tanabru skole. Sameskolen og 
Tanabru skole ligger like ved siden av hverandre. Etter at elevene fra begge skolene var 
samlet gikk rektor ved Tanabru skole gjennom programmet, gruppeinndelinger, utdeling av 
ulike problemstillinger som de skulle arbeide med samt ulike måter gruppenes arbeid kunne 
presenteres på. Gruppene ble sendt til hver sitt område for å jobbe sammen med 
problemstillingen de fikk utdelt. Alle gruppene fikk forskjellige spørsmål de skulle jobbe med. 

Spørsmålene vi stilte var:  

1. Hva er bra med klubben og hvorfor? 
2. Hva kan bli bedre med klubben og hvordan kan det bli bedre? 
3. Hvilke møteplasser bidrar til å skape vennskap? Hvor kan man møte venner? 

Hvilke møteplasser mangler for å utvikle vennskap. Hva er det som gjør at 
møteplassene dere nevner bidrar eller mangler for å skape vennskap i Tana? 
Møteplasser kan være klubben, treningsstudio, skiløypa, Parma, utenfor 
Rema1000 osv. 

 
4. Hva må til for at ungdom skal flytte tilbake til Tana? 
5. Hva er kult med av å ikke ruse seg? Hvilke fordeler ser dere med å være rusfri? 

Hva kan man gjøre istedenfor å ruse seg? 
6. Hvilke fritidsaktiviteter fins i Tana, hva mangler og savner dere av fritidstilbud? 

 

Spørsmål 1 og 2 skulle i utgangspunktet være ett spørsmål, men ble ikke slått sammen da de 
ble skrevet ut. Dermed ble det to «enklere» spørsmål enn opprinnelig tenkt. Det var kun en 
gruppe som trengte ekstra spørsmål til for å fylle tiden. 
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Alle gruppene ble oppfordret til å bruke tid til diskusjon først, før de startet med 
presentasjonen. Det ble opplyst om at de kunne gjøre hva de ville, men at vi hadde utstyr til 
å lage plakat om det var å foretrekke. De kreative presentasjonene kunne for eksempel 
være: 

Rollespill – der vi får manus og refleksjoner i etterkant.  
Bygging av modeller av fysiske områder – der vi får bilde av modellen og en beskrivelse av 
hvordan dette kan bidra/refleksjoner.  
Plakater der de selv velger hvordan de vil presentere sine refleksjoner og tanker rundt 
problemstillingen – der vi får bilde av plakaten og om nødvending et mer utfyllende notat 
om refleksjoner.  
Filmlaging (de har mest sannsynlig en del apper, evt. må vi låne kamera fra biblioteket eller 
rundt om) der de presenterer sine refleksjoner/tanker rundt problemstillingen – der vi får 
sendt en kopi av filmen i etterkant.  
Lage en avisforside der de presenterer de viktigste sakene rundt temaet – der vi får en kopi 
av avisforsiden og et notat med refleksjoner på akkurat hvorfor de sakene ble valgt.  
Intervju med fiktive personer – der får vi en kopi av intervjuene.  
Lage en aktivitetsplan for aktiviteter de savner og forslag på hvordan man kan gjennomføre 
disse.  
Lage sang om problemet – der vi får en kopi av sangen og et notat med refleksjoner.  
Lage bildekollasj – der vi får et refleksjonsnotat om bildene i etterkant.  

De kunne også velge om de hadde andre foretrukne metoder eller bare vil presentere 
muntlig eventuelt med eller uten PowerPoint. Vi delte ut utstyr til gruppene når de var 
fordelt på rom. Dette kan ha fått gruppene til å tro at vi mente de måtte lage plakat. Alle 
gruppene lagde plakat, ingen spurte om utstyr eller hjelp til å bruke andre 
presentasjonsmetoder.  

De jobbet med diskusjon og presentasjon fram til lunsj. Etter lunsj ble alle plakatene hengt 
opp slik at alle fikk sett på hverandres arbeid. Deretter fikk samtlige elever stemme på 
hvilken gruppe de syns hadde gjort det best.  

Etter dette var det presentasjonsrunde der alle gruppene presenterte for elever og jury som 
besto av rektor ved Tanabru skole, ordfører og leder av hovedutvalg for omsorg, oppvekst og 
kultur (HOOK). Juryen utnevnte deretter to grupper som «best», den ene basert på 
stemmene fra elevene selv og en basert på hvilken gruppe som imponerte juryen mest.  

Ordfører var tilstede hele dagen, HOOK-leder kom til lunsjen. Det at ordfører var tilstede 
under hele arrangementet hadde mest sannsynlig en positiv effekt på elevenes engasjement 
da han var flink til å være interessert og høre på ungdommenes meninger og tanker rundt 
temaet. 
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Vurdering av egen metode/medvirkningsprosess:  
Metoden fungerte. Det som er veldig positivt med en slik temadag er at vi når «alle» i 
målgruppen. Ungdom kan være en utfordrende målgruppe å nå dersom det ikke til en grad 
er faste rammer slik det er i skoletiden.  

Vi kunne med fordel jobbet bedre med spørsmålene og prosessen før temadagen. Om 
elevene hadde vært bedre forberedt og spørsmålene hadde vært enda bedre ville vi 
forhåpentligvis sittet igjen med mer og bedre informasjon til bruk videre.  Når det gjelder 
«bildeinnsamlingen» i forkant av temadagen så ble dette ikke vellykket. Bildene kunne 
bidratt til innsamling av et spennende og rikt datamateriale. Prosjektgruppen har reflektert 
rundt måten oppgaven ble formidlet på og om det var godt nok innrettet mot målgruppen. 
Lærerne delte ut oppgaven til elevene på ark. Med dagens teknologi og sosiale medier kunne 
fotooppgaven blitt fremstilt via Snap Chat, facebook, instagram etc. 

Spørsmålene vi stilte burde, som diskutert tidligere, vært bedre bearbeidet. Vi ble også i 
etterkant av temadagen observant på at vi i hovedsak stiller spørsmål om hvordan ting bør 
være, det er få spørsmål som spør om hvordan ting er i dag. Dette kan ha bidratt til at vi har 
fått noe «flytende/drømmende» svar. Det kan være en sjanse for at vi ville fått mer konkrete 
svar og forslag dersom vi hadde inkludert flere spørsmål om dagens situasjon i tillegg til 
hvordan det kan bli. Elevene hadde da kanskje sett ting i et litt mer «realistisk» perspektiv og 
vært mer kreative på hvordan man kunne fått det til med de midler som fins. 

Spørsmålet som omhandler temaet rus var muligens for lett å svare på og krevde for lite 
refleksjon og diskusjon. Vi var opptatte av å vinkle spørsmålet så positivt som mulig for å 
ikke oppfordre til bruk av rusmidler, men endte opp med et spørsmål som ikke ga oss så mye 
informasjon om hverken hvordan tilstanden er, hvordan man kan jobbe med problematikken 
eller hvordan det burde vært?  

På temadagen burde vi også notert de observasjonene, samtalene, innspillene vi fikk 
underveis når elevene jobbet med temaene. Vi fikk flere gode innspill. Disse ble ikke notert. 
Dette kunne gitt mer informasjon 

Vi hadde ikke tatt i betraktning at flere elever var tilflyttere fra utlandet. De var avhengig av 
tolk. Tolken kom til lunsjtid. Da hadde elevene sittet passive og de hadde heller ikke fått 
forklaring på temaet. Noen elever i 10.klasse hadde prøvemuntlig på formiddagen. Dette var 
uheldig da de ikke fikk med seg hele temadagen. 

Alle elevene valgte å presentere spørsmålene på plakater. De valgte ikke de andre 
presentasjonsmuligheter. Mer variasjon i presentasjon kunne skjedd gjennom mer 
informasjon, instruksjon eller styring av temadagen. 

Rektor og lærer bør bruke en skoletime til å gjennomgå spørsmålene med elevene klassevis, 
slik at tankeprosessen hos elevene startet. Det kunne ha økt engasjementet dersom de var 
mer forberedt.  
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Etter endt temadag følte ikke prosjektgruppen at vi satt igjen med så veldig mye data. De 
data som vi hadde var interessant og et materiale til å jobbe videre med. Det ble på et 
tidspunkt vurdert om vi skulle ta med elever i videregående skoler og gjennomføre et 
«gjestebud» for å få inn mer data. Denne ideen ble lagt bort i og med at prosjektet ikke 
hadde leder i store deler av 2017. 

 

4.2 Oppdrag 31 – Alle barn her rett til fritid 
Ungdomsrådet i Tana kommune fikk i januar 2018 en forespørsel fra Redd Barna om å være med i et 
prosjekt kalt «Oppdrag 31 – alle barn har rett til fritid». Dette prosjektet har vist seg å være svært 
nyttig i forhold til Nærmiljøprosjektet og andre prosjekt som kommunen er med i som berører barn 
og unge. Prosjektet tar for seg mye av den samme problematikken når det gjelder ungdoms fritid, 
trivsel, ungdoms opplevelser og ungdomsvilkår slik som dette prosjektet. Vi valgte derfor å dra nytte 
av dette til både innsamling av mer informasjon. 

Bakgrunnen for «Oppdrag 31» ar at Regjeringen, kommunene og frivillige organisasjoner i 2016 
inngikk en avtale som heter «Fritidserklæringen». I avtalen fremgår det at aktørene skal sørge for at 
alle barn og ungdom i Norge skal få delta på minst én fritidsaktivitet, uavhengig av hvor de bor eller 
hvor mye penger familien har. For å få svar på dette var det viktig med bred medvirkning fra 
ungdommen.  

Metodene som ble valgt er workshop sammen med ungdom fra fire andre ungdomsråd i Norge, 
spørreskjema, gruppesamtaler og visuelle forklaringer ved hjelp av kart over hjemkommunen.  

Det som kom frem i dette prosjektet viser at ungdom opplever problemer med trivsel og tilbud, og at 
dette kan virke negativt på folkehelsen. En interessant observasjon er ungdommens behov ser ut til å 
være lik til tross for at de kom fra fire ulike kommuner.  

 

4.3 På ungdommens arenaer 
Prosjektgruppen opplevde at det å møte ungdommene i store grupper/klassevis på skolen ikke var en 
god metode for å innhente svar på det vi lurte på. Ved å dele ungdommene i små grupper med 
konkrete spørsmål og det å ta stilling til utsagn, medførte et større engasjement og gav ungdommen 
muligheter til å reflektere over egen hverdag både på skolen og fritiden.  

Prosjektgruppen har i løpet av 2018 hatt flere formelle og uformelle samlinger med ungdommer på 
fritidsklubben, ungdomsskolen og videregående skole.  Dette skjedde samtidig som arbeidsgruppen 
var i gang med å tolke analyse det innsamlede materiale. 

Arbeidsgruppen brukte disse arenaene til å hente inn mer informasjon, samt til å tolke det materiale 
som vi allerede hadde. Gjennom tolking av materiale ble reist teorier om hvordan ting kunne 
forholde seg. Dette ble tatt tilbake til ungdom slik at vi kunne få korreksjon om vi var på riktig vei i 
våre analyser. 
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4.4 Folkemøte – fremtid for ungdom i Tana? 
Tana kommune avholdt et folkemøte i oktober med fokus på framtiden for ungdom i Tana.  

Det var ca. 65 personer til stede på møte. Ungdommene presenterte funnene fra «Oppdrag 31 – Alle 
barn har rett til fritid». 

Før møtet tok prosjektgruppen kontakt med Mia Larsen. Mia er ei jente fra Tana som reiste til Vadsø 
for å gå på videregående skole, deretter reiste hun til Trondheim for å ta ingeniørutdannelse. Mia 
fikk det hun kaller drømmejobben i Oslo etter endt utdannelse, men etter 2 år i Oslo valgte Mia og 
komme hjem til Tana og overta farens firma. På folkemøtet fortalte Mia om det å vokse opp i Tana, 
med positive og negative sider. Hun viste hvordan tiden fra ung til voksen hadde forløpt, og la vekt på 
gleden over det å ha kommet hjem til Tana.  

På møtet ble det delt ut et ark med spørsmål til diskusjon for folk ved de forskjellige bordene. Hvert 
bord fikk sitt tema. Alle spørsmål handlet om sider ved det å vokse opp i Tana og hva som skulle til 
for at ungdommen skulle skape seg ei framtid her? Det ble ide-myldring mellom ungdommen og de 
voksne. Fra hvert av de ti bordene kom det opp ungdommer som presenterte svar fra diskusjonen. 

 

5. FUNN  
I analysearbeidet og tolkning av funn har arbeidsgruppen hatt Skype-møte med førsteamanuensis 
Brynhild Granås ved UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. Brynhild hjalp gruppen med å 
begynne å analysere de data funn vi hadde samlet inn i prosjektet. Hun fikk fokuset bort fra alle 
fremtidsønskene til ungdommene, og fokus på hva materiale betyr og hva er det ungdommen 
forteller. 

Granås fikk arbeidsgruppen til å tenke «sted». Hvorfor snakker ungdommene om Tana på den måten 
de gjør? Hvilken stedlig forståelse er det som ligger til grunn? Er det bygda, kommunesenteret eller 
hele kommunen ungdommen refererer til? 

Vi tillater oss å tolke utsagn i datamaterialet. De gir ikke nødvendigvis et fullstendig svar på hvordan 
tingenes tilstand er, men slik arbeidsgruppen har tolket det ut fra en gjennomgang av de svarene vi 
har fått, basert på ungdommens opplevelser.  

Analyse og tolkningsarbeidet har omfattet en rekke av spørsmålene som ble stilt til, og drøftet av, 
ungdommene. Dels dreier spørsmålene seg om situasjonen slik de opplever den i dag, dels dreier det 
seg om å få innspill til forbedringer og nye tiltak. Noen av spørsmålene handler om bruk og 
opplevelser av felles arenaer og aktiviteter, andre går på relasjoner (vennskap, mobbing) og 
individuelle opplevelser (tilhørighet og ensomhet). Spørsmålene og svarene har vi tematisert etter 
«ensomhet», «mobbing», «møteplasser», «ungdomsklubben», «rus», «mulighetene til å delta i 
fritidsaktiviteter» og «mulige tiltak for bedre oppvekstsvilkår». 

5.1 Ensomhet 
I følge Ungdata-undersøkelsen 2018 kommer det fram at 39 % av ungdommene i Tana føler seg 
ensomme. Tilsvarende tall for fylket er 23 % og på landsbasis 20 %. Fra Ungdata finner vi at blant de 
som har svart, er det 81 % som opplyser at de har en fortrolig venn. For fylket er tallet 87 % og landet 
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90 % som har svart at de har en fortrolig venn. Svarene fra Ungdata 2018 kan tyde på at det er 
relativt flere ungdom som føler seg ensomme og mangler en fortrolig venn enn det som er vanlig for 
fylket og landet. 

I en gruppesamtale sa en ungdom på 14 år følgende: 

 «Man kan være ensom på skolen, uansett om det er mange tilstede. Det handler om å bli sett 
av de du går i klassen med og av læreren».  

Prosjektgruppen har prøvd å utfordre ungdommene på om de vet forskjell på ensomhet og 
kjedsomhet. Det viste seg at det var noen som kunne forklare forskjellen på dette.  

En ungdom på 15 år sa i gruppesamtale:  

«når du kjeder dæ, da e liksom bare alt kjedelig. Du gidd ikke finne på noe. Så kan det gå over 
neste dag og man kjeder seg ikke lenger». 

En annen ungdom på 16 år sa i gruppesamtale:  

«når du kjeder dæ har du ikke vondt nån plass, men når du e ensom, da har du vondt inni dæ 
uten at du helt kan forklare, mest av alt har du vondt i tankan». 

Ungdom trekker fram det at de pga. avstander og manglende transport ikke kan være med på 
aktiviteter som finnes i Tana Bru sentrum kan gjøre at de blir ensomme.  

Ungdommen snakker også om at det å ikke ha en fortrolig eller nær venn er viktig for ikke føle seg 
ensom.  

Gruppen har ikke grunnlag for å si at det er ungdommene som bor i bygdene som opplyser at de føler 
seg ensom. I samtaler kom det frem at det kan være ensomt å bo i en bygd der det kanskje ikke er 
noen på din egen alder. I tillegg er kollektivtilbudet så dårlig at de ikke har mulighet til å komme seg 
til og fra sentrum.  

 

Ungdommen fikk i oppdrag om å forklare ensomhet individuelt ved hjelp av plakat og lapper – uten 
dialog med hverandre 
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5.2 Mobbing 
I ung data undersøkelsen 2018 om mobbing kommer det fram at 16 % av de som har svart i Tana har 
opplevd mobbing. Svarene for fylket er på 11 % og 8 % på landsbasis. Dette kan tyde på at mobbing 
er litt mer utbredt i Tana enn andre steder.  

Vi har snakket med ungdommene om dette temaet og de synes at det virket som et veldig høyt tall. 
De kunne fortelle at det blant jenter var en del «bitch blikking» Dette er at jenter ser stygt på 
hverandre. Ikke alle oppfattet dette som mobbing. Noen av ungdommene synes det var vanskelig å 
definere hva mobbing er. Ungdommene hadde ikke inntrykk av at det var noen som ble «fryst ut».  

Skolene informerer om at det jobbes kontinuerlig med temaet mobbing i skolene, og arbeidsgruppen 
valgte da å ikke ha fokus på mobbing i det videre arbeidet.  

 

5.3 Hvilke møteplasser bidrar til å skape vennskap?                                                                                   
Ungdommene nevner da: 

«Scooter, fjellet, elva, skiløype, trening, fritidsklubben». 

Dels er dette uformelle arenaer som ute i naturen, dels er det organiserte fellesskap som trening i 
idrettslag, og dels er det den «halvformelle» arenaen ungdomsklubben som framheves.  

Nærhet til natur og et aktivt friluftsliv går igjen i svarene. I Tana får de aller fleste scooterkjøring og 
friluftslivet «inn med morsmelken». Dette gjelder både jenter og gutter. På vinterstid er det vanlig, 
helt fra barna er små, at foreldrene tar dem med på scootertur. Mange setter opp teltleir ved 
fiskevann og mye av fritiden på vinteren for denne gruppen går med til å være på ute. Noen av Tanas 
ungdommer kjøper snøscooter for konfirmasjonspengene når de blir 16. Dette fører til at det gjerne 
er flere som drar på tur. De som er under 16 og ikke har scooter førerkort får være med.  Tana har 
store avstander og kollektiv tilbudet er dårlig. Snøscooteren gjør at det er lettere for ungdom å 
samles. Snøscooter aktiviteten bidrar til at borteboende ungdom kommer hjem i helgene for å kjøre 
scooter. 

Noen av voksne har kanskje en oppfatning om at ungdommer driver med «tullkjøring». Vi har tolket 
ungdommen og den stedlige forståelsen slik at det å kunne disponere snøscooter er viktig for 
ungdommens trivsel i Tana. Det vil alltid være noe «tull kjøring». Arbeidsgruppens oppfatning er at 
det ikke bare gjelder Tana. En stor del av ungdommen har en felles interesse. De får være sammen 
(langt fra de voksne) og ha det både barskt og hyggelig. Scooterkjøring er en stedlig kultur i Tana og 
det er viktig at vi anerkjenner denne kulturen. 

På sommeren sier mange ungdommer at det er elva/fiske som er viktig. Dette er en del av kulturen i 
Tana. Elva blir et samlingspunkt der ungdom møtes. Det tennes bål, noen fisker med stang, andre fra 
elvebåt og noen er der for at det er sosialt. Dette er også en viktig møteplass for ungdommen.  
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Når prosjektgruppen har jobbet med dette, basert på erfaringene som kom fram under møter med 
ungdomsrådet, ved besøket på skolen og på ungdomsklubben, har vi tolket det dit hen at friluftsliv er 
en svært viktig arena for ungdom i Tana.  Det kan utøves over hele den vidstrakte kommunen på 
vinterstid, og langs store deler av elva om sommeren, altså ikke på noen spesiell plass.  

I Tana er friluftsliv og ferdigheter knyttet til noe de aller fleste er vokst opp med. Det er tidlig blitt en 
naturlig del av livet for de fleste. Ungdommene i Tana liker å være ute og utforske naturen. Et viktig 
poeng er at det gir en anledning til å være sammen med andre ungdommer og ha det fritt og sosialt.  

I og med at ungdommene i Tana går på tre forskjellige ungdomsskoler, er det ikke så lett å være 
sosial på tvers av skoletilhørighet i skoletiden. Mange har nære venner som går på andre skoler og 
møteplassene blir litt tilfeldig ut fra hvor ungdommene befinner seg. Det «helt naturlige» i denne 
måten å komme sammen på, kan på en måte gjøre disse aktivitetene usynlige. Møteplassene 
oppfattes kanskje ikke som noe spesielt som er innrettet på ungdommen for å fremme deres trivsel. 
Mange ungdommer reflekterer ikke over det unike ved det å ha nær tilgang til fjell, fiskevann og elv 
og kunne bevege seg over store avstander, når de sammenlikner livet i Tana med livet til ungdommer 
som vokser opp i et bymiljø.  

Ungdommene trekker fram en spesiell ordning når det gjelder valgfag på ungdomstrinnet. Ordningen 
går ut på at det blir gjennomført felles undervisning i valgfag for ungdomstrinnselevene i kommunen. 
I utgangspunktet var alle elevene med. Det siste året har ikke elever fra Montessoriskolen 
deltatt.  Skolene samarbeidet på tvers og ungdommene kunne melde seg på/velge fag ut i fra 
interesse. Dette fører til at ungdommene møttes på tvers av skolene og alderstrinn. De fikk møte 
andre med samme interesser for å lære og utvikle ting i lag.  

Denne fellesundervisningen er en svært viktig forutsetning for utvikling av vennskap. Ordninger av 
denne typen har en verdi i seg selv ved å skape trivsel og tilhørighet både mellom ungdommene og til 
plassen der de bor.  
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En annen arena for å skape vennskap er kulturskolen. Kulturskolen blir trukket frem som 
svært viktig for ungdommene i Tana. De siste 10 årene har kulturskolen hatt ca. 90 elever. Det 
siste året er vi blitt godt kjent med Ella Marie Hætta Isaksen. Ella har i intervju fortalt hvor viktig 
kulturskolen har vært for hennes karriere og identitet. Ikke minst har det vært viktig for å ha troen på 
seg selv. Kulturskolen har i tillegg til Ella Marie fosteret mange små stjerner. Barn og unge har fått lov 
å uttrykke seg på sitt morsmål. De har lært å ha tro på seg selv og bygget selvtillit. Ikke minst er 
kulturskolen en arena for å skape nye vennskap. Barn og unge fra hele kommunen er representert i 
kulturskolen. Kulturskolen forsterker Tana identiteten på tvers av grenser til bygdene. Gjennom 
kulturskolen kommer folk sammen i glede og utvikling. Kultur er viktig for bolyst. 

 

Bildet er tatt når ungdommene fikk i oppdrag om å vise ved hjelp av figurer og kart hvor de 
oppholder seg til gitte tider av døgnet og hvor vennene befinner seg. 

 

5.4 Ungdomsklubben 
Ungdommene trekker i alle sammenhenger fram ungdomsklubben «Grotta» som veldig positivt. I 
Tana er det 58 % av ungdommene som oppgir at de er tilknyttet en ungdomsklubb, mens det i 
Finnmark fylke er 27 % og på landsbasis 31 % (Ungdata 2016). Det ble stilt direkte spørsmål om 
fritidsklubben, som ligger i kommunesenteret. Spørsmålet var: 

5.4.1 Hva er bra med klubben? 
Her var svarene at  
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«Snille folk» jobber der, man får nye venner, man får sosialisert seg, møter andre med samme 
interesse, der er et musikkrom, og veldig bra nett-tilgang». 

Ungdomsklubben Grotta har 30-40 ungdommer som er aktive brukere av klubben fra hele Tana 
kommune. Dette utgjør ca. 30 % av elevene ved de tre ungdomsskolene. Grotta har åpent tirsdag og 
torsdag fra 17:00-22:00. Ved spesielle anledninger har Grotta hatt åpent i helgen. På klubben møtes 
ungdommer på tvers av alderstrinn.  

Ungdommene har kommet med ønske om nytt musikkanlegg. Dette er det satt av penger til. En 
gruppe av ungdommer har fått i oppgave å innhente pris og undersøke hvilke type anlegg som kan 
være aktuelle. 

Det har vært et ønske fra ungdommene om åpningstid til 23:00. Dette lar seg ikke gjøre med tanke 
på arbeidstiden til de som jobber der og transporten for de ungdommene som bor i bygder som er 
langt unna. Disse ungdommene ville ikke vært hjemme før midnatt.  

Ungdommen har også sagt at de ønsker at et skjer noe ekstra på klubben. Ungdommene er blitt 
utfordret på tema, dato hvilke anledning det skal være, f.eks. karneval eller julebord. Ønsker om nye 
aktiviteter er blitt tatt opp i ungdomsrådet. Ungdomsrådet kommer med innspill til kommunen. Et 
konkret ønske fra noen ungdom på tema dagen var ønske om kurs i redesign. De ønsket da kurs med 
en kjent designer fra TV. Etter å ha snakket nærmere om dette kom de opp med flere lokale navn på 
personer som de kunne spørre om å lære å sy på nye måter.   

Ungdomsklubben «Grotta» er et svært viktig tilbud for ungdommen i Tana. Ungdommene trekker 
spesielt fram lederen på klubben. Hun har vært ansatt i 25 år. Det prosjektleder observerte da hun 
besøkte klubben var at ungdommen har stor respekt for lederen. Ungdommen setter seg gjerne ned 
med de voksne og slår av en prat.  

 

5.4.2 Hva kan bli bedre med klubben?   
Ungdommene ønsker en helsesøster tilstede på klubben, for det er mange som vil snakke med 
henne. 

 Tana kommune har i disse dager fått inn en helsesøster i 100 % stilling og en konstituert i 50% 
stilling.  

Vi tolker ungdommen og utsagn fra spesialpedagogisk rådgiver om at ungdommen har stort behov 
for å snakke med voksne. I møte med ungdommene fortalte de at «det er godt å ha snakkesøster, det 
er mye lettere og snakke med henne enn foreldrene».  

Ungdommer fra bygden Austertana ønsker en egen fritidsklubb på grunn av manglende kollektiv 
transporttilbud. De har ofte ikke mulighet til å komme seg til Tana Bru. I 2018 ble det avsatt 
kommunale midler til ungdomsklubb i Austertana. Barn og ungdom i Austertana var med på å pusse 
opp lokaler og valgte hva som skulle handles inn av utstyr til ungdomsklubben. Klubben åpnet i 
oktober 2018. 
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5.5 Tana ungdom og rus 
Ung data 2016 sier at Tana ligger på lands- og fylkes gjennomsnittet når det gjelder bruk av cannabis, 
3 %. Det er svær gledelig at Ungdata i 2018 viste at 0 % av ungdommene i Tana opplyser at de har 
prøvd cannabis, mens det på fylkes og landsbasis er 3 %. På temadagen i skolen fikk ungdommen 
spørsmål knyttet til rus: 
 

Hva er kult med å ikke ruse seg?  

Ungdommens svar: « Man ødelegger ikke livet, man kan dø av å ruse seg, holder seg unna politiet».  

 

Hvilke fordeler er det med å være rusfri? 

Ungdommens svar: «Man sparer penger, får et bedre liv, ser friskere ut, får det bedre med de rundt 
seg, letter og få jobb».  

 

Hva kan man gjøre istedenfor å ruse seg?         

 Ungdommens svar: «Holde på med aktiviteter, drikke alkoholfritt». 

 

Ifølge Ung data 2018 og informasjon fra politiet og ungdommene selv, kan man ikke si at det er et 
utpreget rusmiljø i Tana blant ungdommene i aldersgruppen 13-16 år. 

 

5.6 Har alle barn og unge i Tana mulighet til å være med på 
fritidsaktiviteter?                      

Ungdommene sier at ikke alle barn og unge har mulighet til å være med på fritidsaktiviteter.  

Det kan i mange tilfeller være vanskelig for barn og unge som bor utenfor Tana sentrum å delta på 
fritidsaktiviteter på grunn av avstander og manglende kommunikasjon. De trekker frem at foreldrene 
i noen tilfeller kan «sile ut» hva ungdommen skal drive med, da deltakelse på fritidsaktiviteter ofte 
innebærer at foreldrene må kjøre.  

Ungdommene svarer også at det i mange tilfeller er svært dyrt med fritidsaktiviteter. Ikke bare koster 
aktivitetene noe i seg selv i form av utstyr og kontingenter. Det er også vanlig med cuper, samlinger, 
og andre reiser som ungdom bør og vil ha med seg. Dette kan også føre til at det blir for dyrt for 
familiene og at ungdom ikke melder seg inn i fritidsaktiviteter.   Det er også knyttet store utgifter til 
drivstoff for kjøring til og fra aktiviteter for de som bor utenfor sentrum. Ungdommene peker på at 
dette kan være en av grunnene til at ungdom i Tana opplever mer ensomhet enn ellers i landet.  

Et annet punkt som de trekker frem er «topping» av lag der laget består av de beste spillerne. Det 
gjør at dersom du ikke holder et visst nivå, har du lettere for å bli utestengt fra idrett som er 
konkurransepreget. 
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Det å være med i aktivitet og å være sammen med andre er bra for unges psykiske helse. Men 
dersom man sliter med å ikke være god nok, kul nok eller inkludert i en vennegjeng, kan det føre til at 
man ikke er med i noen form for fritidsaktivitet. 

I Redd Barna prosjektet «Oppdrag 31 – Alle barn har rett til fritid» har ungdommene fått spørsmål 
om fritidsaktiviteter. Her kom det fram at Tana kommune har 14 forskjellige idrettslag som for 
eksempel fotball, bryting, svømming, ski skyting, håndball, badminton osv. Det er i Tana kommune 
såpass mange idrettslag og foreninger at det er en utfordring å samle barn og unge som kan fylle alle 
disse idrettslagene.  

 
Bildet illustrerer svar ved hjelp av plakater og post it lapper om alle kan være med på alt.  

Det er altså både transportmessige, økonomiske og rent sosiale grunner til at ikke alle får (eller vil) 
være med på fritidsaktiviteter. Samtidig vil det uansett være tidsmessige begrensninger på 
muligheten til å delta på «alt» for ungdommen. 

  

5.7 Tiltak for bedre oppvekstmiljø 
En del av undersøkelsen var viet forslag til tiltak og forbedringer sett fra ungdommens side. Det ble 
stilt spørsmål om hva foreldre kan gjøre, hvordan ensomhet kan motvirkes, og hvordan flere kan 
trives med, eller få tilgang til, organiserte fritidsaktiviteter? 
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Hva kan foreldrene bidra med for at ungdommen skal trives bedre i Tana? 

Her svarer ungdommene «Være mer engasjert. Komme på kamper, skoleavslutninger og treninger, 
møte ungdommens vennekrets, være tilstede for ungdommene, være støttende, avtale samkjøring, 
engasjere seg ved dugnad, og spørre: hvordan har du det?»  

Et gjennomgående tema var behovet for å transportere ungdommen dit de har behov for å være, på 
trening, klubben eller bare for å være en plass om møte andre og være sosial. Særlig fedrene må 
stille mere opp for ungdommene.  Bedre trivsel handler ifølge ungdommene også om å skape 
positive holdninger og forbilder og sist men ikke minst det å framsnakke Tana! 

 

Undersøkelser viser at ungdom i Tana opplever større grad av ensomhet enn ellers i landet, 
hvordan snur vi denne trenden? 

Dette spørsmålet ble også besvart ved å vise til behovet for transport. Ungdom i Tana må ha større 
mulighet til å møtes utenfor skolen, ikke bare via pc skjerm. Listen innen idretten ligger for høyt, 
mange ungdommer trenger noe som ikke er så konkurransepreget. Ledere/trenere bør ha litt 
kunnskap om psykisk helse, slik at de kan se ungdommer som sliter. 

Ungdom ønsker seg møteplasser der det ikke er kjøpepress. De så for seg et rom på biblioteket der 
man kan møtes uten å måtte være stille. De ønsker seg større foreldreinvolvering – at foreldre 
inviterer andre foreldre og ungdom til å møtes «for vi kjenner ikke hverandre så godt nå som før». 

 

Hva skal til for at Miljøbygget kan bli et aktivitetshus? 

Her var det ønske om leksehjelp, tv, kino, kafe. Det kom ønsker om helgeaktiviteter slik at 
ungdommene som går på videregående skole andre plasser, og som kommer hjem i helgene har en 
plass og møtes og møte fastboende unge. Dette vil også føre til at flere kommer hjem i helgene.  

 

Hva skal til for at ungdom skulle flytte tilbake til Tana?  

De aller fleste ungdommene i Tana må flytte hjemmefra når de skal begynne på videregående skole. 
Ungdom reiser til Vadsø, Kirkenes eller Alta. Dette innebærer at ungdommene «mister» mye av sin 
ungdomstid i Tana siden de flytter hjemmefra så tidlig. Ungdomstiden er viktig. Det skapes 
ungdomsminner og tilhørighet. Dersom man må tilbringe ungdomstiden på en hybel får man ikke 
den tilknytningen til sin hjemplass som andre ungdommer som kan bo hjemme. En Tana jente, Mia 
Larsen holdt et innlegg på folkemøte om det og vokse opp i Tana og det og komme tilbake etter å ha 
sagt opp drømmejobben i Oslo. Mia påpekte at fundamentet for tilhørighet bygger man i 
barndommen og det er det som trekker ungdom hjem.  

Ungdom ønsker seg mye. De ønsker at Tana hadde hatt McDonalds, Sandras Lekeland, kjøpesentre 
osv. Tana bru med 1000 innbyggere vil ikke ha et tilbud på linje med en større by. Nærmeste by for 
Tana er Vadsø, ca. 7 mil øst for Tana. Men også Vadsø er et mindre sted i nasjonal sammenheng med 
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ca. 6.000 innbyggere. Når vi går litt dypere inn i spørsmålet om hva som skal til for å få ungdom 
tilbake til Tana, kommer det fram at det som er viktig er arbeid, bolig, barnehage og gode barndoms- 
og ungdomsminner.  

Ungdommene ønsker mer støttende foreldre. Ungdommen påpeker at de ønsker at foreldrene tar 
seg bedre tid til å snakke, gå litt i dybden om skolen, hverdagen, fritid og venner. Foreldrene må 
møte opp på fritidsarenaer, stille opp på dugnad og bli kjent med hverandre. Sist men ikke minst 
kjøre ungdommene dit det foregår noe og arrangere samkjøring. Å ha gode opplevelser i 
barndommen skaper tilhørighet og foreldre/foresatte er den viktigste faktoren for disse 
opplevelsene. 
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6. KONKLUSJON: FREMTID FOR UGNDOM I TANA! 
Utgangspunktet for prosjektarbeidet var kvantitative data som viste at det ikke stod så bra til i Tana, 
sammenlignet med ungdommens situasjon i andre kommuner i fylket, og nasjonalt. Ved bruk av 
kvalitative undersøkelser kom det fram sider ved ungdommens situasjon som slett ikke pekte i 
negativ retning. Omfanget av idrettsaktiviteter, fritidsklubb- og kulturskoleaktiviteter og et rikt 
friluftsliv tilsier at Tana, på tross av store interne transportproblemer, er et godt oppvekststed, og at 
ungdommen gir uttrykk for at de (stort sett) trives.    

Selve gjennomføringen av prosjektarbeidet kan også hatt betydning for oppvekstmiljøet: Ungdom (og 
foreldre) ble utfordret til å komme med synspunkter, kritikk og forslag. Kommunen har gjennom 
prosessen vært lydhør og gått inn på flere samarbeidstiltak som ungdommen har etterspurt. 
Innsamlet data viser hvor viktig møteplasser for ungdom er, hvor de kan møtes uformelt uten å måte 
prestere og få lov til å samhandle med annen ungdom på deres premisser.  

Samhandling med hverandre gir bedre forutsetninger til å være mindre ensomme og snakke med 
andre om de samme erfaringene de gjør seg i fasen til å bli selvstendige.  

 

 

Avisoppslag etter folkemøte. 
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7. OPPFØLGING OG EGENEVALUERING 

7.1 Oppfølging av prosjektet 
Kunnskap fra prosjektet skal følges opp i kommuneplanen. Etter plan- og bygningsloven skal 
kommunene ha en kommuneplan med arealdel og handlingsdel (pbl § 11-1). Handlingsdelen skal vise 
hvordan kommuneplanen følges opp og revideres årlig. Oppfølging av tiltak som krever økonomiske 
tilleggsressurser fra kommunen, må følges opp i årsbudsjett og økonomiplan etter kommuneloven. 

Prosessen kan vises i følgende figur: 

 
Figur: Hvordan folkehelse kan kobles til ulike plannivå. Kilde: www.kommunetorget.no  

Kunnskap fra prosjektet blir ført inn i kommunens plansystem på tre måter: 

1. Det vil være en del av kunnskapsgrunnlaget/oversiktsbildet for folkehelse etter folkehelselovens § 
5. Kunnskapsgrunnlaget skal danne grunnlag for fastsetting av overordnede mål og strategier for å 
møte folkehelseutfordringene i arbeid med planer etter plan og bygningsloven (fhl § 6). 
Kunnskapsgrunnlaget, samt overordnede mål og strategier for folkehelseutfordringer inntas og 
drøftes i forbindelse med kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 etter plan- og 
bygningslovens (pbl) § 10-1. Planstrategien skal vedtas av nytt kommunestyret, senest september 
2020. 

2. Kunnskap fra prosjektet har lagt grunnlag for utarbeidelse av tiltak i forbindelse med kommunens 
deltakelse i «Tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene» i regi av Finnmark 
fylkeskommune.  

3. Tiltak utarbeidet med «Tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene» og andre nye 
relevante tiltak vil bli rullert inn i kommuneplanens handlingsdel inn under innsatsområdet «Barn 
og unge» eller andre innsatsområder. Kommuneplanens handlingsdel rulleres om høsten og skal 
danne grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan påfølgende år. 

 

7.2 Erfaringer med prosjektet 
Prosjektet har vært organisert som en tverrfaglig arbeidsgruppe oppnevnt av rådmannen. 
Sammensetning av arbeidsgruppen har vært med utgangspunkt i valgt problemstilling. Det har vært 

http://www.kommunetorget.no/
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veldig nyttig å få innspill fra flere fagmiljøer som er i kontakt med målgruppen daglig. Effekten er at 
en har hatt bredere kompetanse i forhold til prosjektets formål, samt at hver deltaker har fått større 
kunnskap om prosjektets formål. Tverrfaglighet har også vært verdifullt i forhold til å analysere og 
tolke innsamlet materiale. Det har gitt større forståelse, større innsikt og mer overraskende funn. 
Kommunen har fått mer kunnskaper om metoder for datainnsamling av kvalitative data. Disse 
erfaringene har vært positive og noe som kommunen vil ta med seg i annet arbeid. Prosjektet har 
hatt tre ulike prosjektledere. Erfaring er at kontinuitet er viktig for framdrift av prosjektet, særlig 
mht. prosjektledelse. 

Norges arktiske universitets (UiT) rolle i prosjektet har vært nyttig og positivt for prosjektet. Vi har 
fått gode innspill og veiledning med prosjektarbeidet. Det har spesielt fungert godt ved de regionale 
samlingene der vi har møttes fysisk at vi har fått gode tilbakemeldinger vi kan jobbe videre med og i 
analyse og tolking av innsamlet datamateriale. Universitetet har vært flinke å tilpasse og overføre 
forskningstenkning til en kommunal hverdag, der en ikke kan drive forskning på samme måte.  

Fylkeskommunen har vært en ressurs for oss i prosjektarbeidet. De har vært flinke på å følge opp for 
at vi kunne ha en fin progresjon i arbeidet. De tidsmessige og økonomiske rammene for prosjektet 
har vært såpass romslige at kommunen kom i havn med prosjektet til tross for flere prosjektledere.  

Overføringsverdien til andre kommuner kan være ganske stor, spesielt til andre små kommuner. Det 
at vi har snakket med en så stor prosentandel av ungdommene i alderen 13-16 år kan være 
utfordrende å kopiere for store kommuner som har flere tusen elever. Med litt justeringer etter 
størrelse der det i store kommuner velges et representativt utvalg i stedet for å inkludere alle elever 
kan metodene vi har valgt overføres til store som små kommuner.  

 
 

 


	SAMMENDRAG
	1. INNLEDNING
	2. OM TANA
	3. PROSJEKTOPPSTART
	3.1 Bakgrunn for valg av problemstilling
	3.2 Problemstilling
	3.3 Prosjektorganisering

	4. METODER I INNSAMLING AV KVALITATITVE DATA
	4.1 Temadag på skolen
	4.2 Oppdrag 31 – Alle barn her rett til fritid
	4.3 På ungdommens arenaer
	4.4 Folkemøte – fremtid for ungdom i Tana?

	5. FUNN
	5.1 Ensomhet
	5.2 Mobbing
	5.4 Ungdomsklubben
	5.4.1 Hva er bra med klubben?
	5.4.2 Hva kan bli bedre med klubben?

	5.5 Tana ungdom og rus
	5.7 Tiltak for bedre oppvekstmiljø

	6. KONKLUSJON: FREMTID FOR UGNDOM I TANA!
	7. OPPFØLGING OG EGENEVALUERING
	7.1 Oppfølging av prosjektet
	7.2 Erfaringer med prosjektet


