
Rapport for prosjekt HKV Fredrikstad kommune. 
 
Beskrivelse av prosessen 

- Bakgrunn for deltagelse, kommunenes tidligere erfaring med HKV 
Fredrikstad kommune vedtok 2012 å innføre i saksmalen for politiske saker et 
punkt med tittel «konsekvenser for levekår og folkehelse». Dette skal 
vurderes i alle politiske saker. Gjøres av saksbehandler. 

 
Dette er det vi i Fredrikstad kommune mener med HKV. Den enkle vurdering 
av levekår og folkehelse som en hver saksbehandler skal være i stand til å 
gjøre når han eller hun skriver en politisk sak. Ofte vil en slik vurdering gjøres 
på slutten av selve saksbehandlingen, dvs at saksbehandler henter ut fra 
sakens grunnlagsdokumenter det som er relevant for å belyse konsekvenser 
for levekår og folkehelse. 
 
I tekstlig omfang vil dette variere fra «Ingen konsekvenser» til ett avsnitt.   
 
For vår del skulle prosjektet bidra til å utarbeide «saksbehandlerstøtte» slik at 
dette punktet skulle bli bedre utnyttet i tråd med den politiske bestillingen 
(tillegg til saksmalen). 
 
Dette har to hovedformål: Det er et hovedmål at levekår og folkehelse skal 
vektlegges. I tillegg er det et mål å spre kunnskap om hva folkehelse og 
levekår er og at dette er noe mer enn «helse» og helsesektorens ansvar. 

 
- Lokal prosjektgruppe 

Folkehelsekoordinator Bent Olav Olsen har ansvar for prosjektet. 
- Valg og beskrivelse av politiske saker 

o Det ble vanskelig å finne egnet sak. Det var få saker som var 
avklart skulle opp i politiske utvalg i det aktuelle tidspunkt for prosjektet. 
Valget falt på «Sak 2013/8318   Reguleringsplan Værste - Område 6.  Forslag 
til detaljregulering for Endring for del av område 6 - Værste – Kråkerøy» . 
Saken var oppe i planutvalget 26.02.2015  før bystyret 19.03.2015. 

 
Videre har folkehelsekoordinator og kommuneoverlege brukt det samme 
egenproduserte verktøyet i forbindelse med møter i «Plangruppa» som møtes ca 
hver 14. dag og som består av repr. fra faggruppe miljørettet helsevern, faggruppe 
forurensning, faggruppe landbruk, kommuneoverlege og folkehelsekoordinator. 
«Plangruppa» samarbeider om å vurdere og kommer med innspill til høringssaker 
som stort sett er saker etter PBL og for det meste reguleringssaker.   

 
- Beskrivelse av verktøy 

Verktøyet som ble brukt er en egenutviklet sjekkliste som saksbehandler kan velge å 
bruke for å systematisere det å tenke gjennom om en sak har konsekvenser for 
levekår og folkehelse.  

- Beskrivelse av fremgangsmåte 



Saksbehandler og folkehelsekoordinator snakket sammen om valg av sak og bruk av 
verktøy. Evt konsekvenser for levekår og folkehelse ble diskutert og saksbehandler 
skrev selve saken.  

 
Resultater/ måloppnåelse 

- Hvordan fungerte verktøyene?  
o Området «reguleringsplan» er et utfordrende område for vurdering av 

konsekvens for levekår og folkehelse. Mange «folkehelsetema» som støv, 
støy, radon etc er regulert og selve reguleringssakprosessen har mange 
formelle krav. En vurdering av folkehelse og levekår blir fort for vag/subjektiv 
til at den kan hensyntas i saksbehandlingen.  
 

o Fra gjennomgangen av  vurderinger i forbindelse med «vårens saker i 
plangruppa» så finner vi at det er svært sjelden at konsekvensene for 
folkehelse og levekår er så sannsynlige og vesentlige at det påvirker 
vurderingen av saken.   

- Hva var utfordringene/ barrierene? 
o Saken som ble valgt hadde ikke åpenbare konsekvenser for levekår og 

folkehelse som var av substansiell karakter.  
- Hva ble resultatet av helsekonsekvensvurderingen? «Ny fylkeskulturscene vil kunne 

fremme trivsel og helse, og bidra positivt i forhold til levekår.» 
- Hvilken erfaring/ kunnskap er utviklet gjennom prosjektet? 

o En helsekonsekvensvurdering slik vi gjør den må i tillegg til et egnet 
saksbehandlerverktøy, og saksbehandlers kunnskap, bygge på innholdet i 
saksdokumentene. Ønsker vi kvalitativ bedre helsekonsekvensvurderinger er 
det ikke bare saksbehandler som må styrkes, men også de som leverer 
grunnlagsdokumentene, der disse er andre enn saksbehandler. Det kan f.eks 
være konsulentfirma som står for utarbeidelsen av reguleringsplaner.  

o En mer omfattende helsekonsekvensvurdering/utredning skjer ikke i 
forbindelse med saksforberedelsene av den politiske saken, men tidlig i 
prosessen. 

- Er målsettingene for prosjektet nådd? (Beskrevet i prosjektbeskrivelsen) Hva 
gjenstår? 

o Vi har fått testet et verktøy på en sak av en saksbehandler og vi har testet 
verktøyet på en rekke saker for å få et bilde av saksbehandlingsrutiner og 
behov. 

o Vi må vurdere om og i hvilke tilfeller det skal gjøres mer omfattende 
helsekonsekvensvurderinger/utredninger, hva som skal utløse det og hva 
slags form som er egnet for slike. 

 
 
Refleksjoner (basert på erfaringer fra prosjektet) 

- Bør alle saker helsekonsekvensvurderes? 
o Det skal vurderes konsekvenser for levekår og folkehelse i alle politiske saker. 

Det er den politiske bestillingen.  
o Alle saker bør/skal ikke ha en mer omfattende vurdering av levekår og 

folkehelse som en del av grunnlagsmaterialet.  



- Hvor i kommunenes kvalitetsstyringssystem bør helsekonsekvensvurderinger inn? 
o Skal ligge i systemet som et hjelpeverktøy når det er ferdig. 

- Hvem bør involveres? 
o Saksbehandler er ansvarlig for å foreta vurderingen og skrive saken.  

 
Veien videre 

- Hva skal skje i din kommune?  
o Levekårskartleggingsansvarlig, kommuneoverlege, folkehelsekoordinator og 

deres sjef skal justere hjelpeverktøy. Så skal folkehelsekoordinator 
samarbeide med ulike faggrupper for å vurdere verktøyets egnethet opp mot 
flere typer saker og hvilke behov man har for faglig støtte. 

-  
- Hvilken rolle kan Fylkeskommunen ha i det videre arbeidet? 

o Opprettholde arbeidsgruppa slik at vi fortsatt kan lære av hverandre 
 
 

 
 
 



Vurdering av levekår og folkehelse i 
politiske saker

• Formål : Sikre systematikk i vurdering av levekår og folkehelse i alle 
saker som skal behandles politisk

• Målgruppe: Saksbehandlere i kommunen
• Hva: En rask kartlegging av om det saken gjelder har vesentlige og 

sannsynlige positive eller negative konsekvenser for levekår og 
folkehelse

• Hvorfor: Alle politikkområder kan påvirke levekår og folkehelse 
Politisk vedtak på å legge vurdering av levekår og folkehelse inn i 
saksmalen. I tråd med mål i kommuneplanen.  

• Hvordan: Bruke vedlagt skjema og evt utvikle det slik at det passer 
for eget saksområde. Bruke egen faglige kunnskap, erfaring og 
skjønn. 

• Når: tidlig i forbindelse med forberedelse av politiske saker
• Hvem: Saksbehandler



Vil saken påvirke fysiske forhold? 
Merk: sannsynlig og vesentlig!

Vil saken endre fysiske 
forhold ved 
bolig/omgivelser som 
kan påvirke helse?

Negativ konsekvens Positiv konsekvens Konsekvens for utsatte grupper 
/sosial ulikhet i helse?

Ikke 

rele-

vant

Støy

Luftkvalitet

Trafikksikkerhet

Annen personskaderisiko

Universell utforming

Lekeplasser 

Tilgang til grønne 
områder/friområder/møteplasser

Annet (spesifiser)



Vil saken/tiltaket påvirke livsstilsfaktorer?
Merk: sannsynlig og vesentlig!

Vil saken påvirke 
livsstilsfaktorer ?

Negativ konsekvens Positiv konsekvens Konsekvens for utsatte grupper 
/sosial ulikhet i helse?

Ikke 

rele-

vant

Fysisk aktivitet

Kosthold

Alkohol

Øvrig rus

Røyking

Annet (spesifiser)



Vil saken påvirke sosiale miljøfaktorer? 
Merk: sannsynlig og vesentlig!

Vil saken påvirke sosiale 
miljøfaktorer?

Negativ konsekvens Positiv konsekvens Konsekvens for utsatte grupper 
/sosial ulikhet i helse?

Ikke rele-

vant

Sosial støtte/sosiale nettverk

Tilhørighet

Medborgerinvolvering

Integrering

Områdets attraktivitet 

Følelse av trygghet i området

Arbeidsmarked

Utdanning

Tilgang til tjenester – private og 
offentlige

Annet (spesifiser)



Oppsummering: Har saken konsekvens 
for levekår og folkehelse? 

Negativ konsekvens Positiv konsekvens Konsekvens for utsatte grupper 
/sosial ulikhet i helse?

Viktigste fra s 2-4

Viktigste fra s 2-4

Viktigste fra s 2-4

Viktigste fra s 2-4

Annet

Er konsekvensene så viktige at de 
skal belyses i saken?

Kan konsekvensene være så 
store/sammensatte at de trenger 
et tverrfaglig 
utredningsmøte/helsekonsevens
utredning?
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