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Rapport fra Moss kommune, Prosjekt helsekonsekvensvurderinger, mai 2015 

  

Prosjekt helsekonsekvensutredninger 
Rapport fra Moss kommune 

 

1 Beskrivelse av prosessen 
Bakgrunn for deltagelse, kommunenes tidligere erfaring med HKV 

Som et ledd i arbeidet med å implementere Folkehelseloven fra 2012 inviterte Helse-
direktoratet landets fylkeskommuner til et samarbeid om å utvikle erfaringer på områdene 
oversikt, plan og helsekonsekvensutredninger. Østfold fikk status som erfaringsfylke innen 
helsekonsekvensvurderinger. Moss er med i en prosjektgruppe ledet av Østfold 
Fylkeskommune/Østfoldhelsa sammen med kommunene Våler, Råde, Fredrikstad og 
Trøgstad.  
 
Moss kommune innførte vurdering av folkehelsekonsekvenser som mal i alle saker til politisk 
behandling allerede i 2011.  Det er positivt at både rådmann som forslagsstiller og politisk 
nivå som beslutningstaker er nødt til å stille seg spørsmål om folkehelsekonsekvenser, men 
på generell basis er det ikke med stor sikkerhet vi kan si noe om hvilke konsekvenser en sak 
vil få for folkehelsa, og særlig om den bidrar til å redusere sosiale ulikheter i helse. Videre vet 
vi ikke med sikkerhet om folkehelsevurderingene har ført til et annet vedtak/resultat enn det 
ellers ville gjort. Med denne bakgrunn ønsket Moss kommune å delta i prosjektet.  
 
Moss kommune ønsket å dele av våre erfaringer med folkehelsevurderinger, samt å 
videreutvikle og optimalisere verktøyet vi har. Dette for å bedre kunne sikre at det fattes 
bærekraftige politiske valg som styrker folkehelsearbeidet i Moss. 
 
Lokal prosjektgruppe 
Den lokale prosjektgruppa i Moss bestod av rådmann som prosjekteier og folkehelse-
koordinator som prosjektleder. To erfarne saksbehandlere fra avdeling kultur og oppvekst og 
avdeling plan, miljø og teknisk var prosjektdeltakere og viktige diskusjonsparter.  
 
Valg og beskrivelse av politiske saker 

Den lokale prosjektgruppa valgte ut tre politiske saker hvorpå et verktøy for folkehelse-
vurderinger kunne testes:  
1. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2030. Planforslag fremlagt for  

politisk behandling i utvalg for skole, oppvekst og kultur 9.3.15 (sak 020/15), samt 
bystyret 23.3.15 (sak 022/15).  

2. Prosjekt marin forsøpling – Interreg IV A. Sak fremlagt for utvalg for miljø, teknikk og 
samferdsel 11.3.15 (sak 036/15) vedrørende om Moss kommune deltar som partner i 
interreg-prosjekt om marin forsøpling. 

3. Sykkelbyen Moss Rygge fremlagt for utvalg for miljø, teknikk og samferdsel 11.03.15 (sak 
35/15)vedrørende tilrettelegging for sykkel- og myke trafikanter i trafikkbildet. En rekke 
tiltak foreslått.  
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Beskrivelse av verktøy, og eventuelt veileder (legges ved) 

Moss kommune vedtok i 2011 at alle politiske saker skal vurdere folkehelsekonsekvenser. 
Vurderingen skal besvares med noen korte setninger. I kommunens kvalitetssystem ligger 
bl.a. en sjekkliste/veileder saksbehandler kan ta utgangspunkt i når en sak skal vurderes i 
forhold til folkehelse (se vedlegg 1).  I rapporten Erfaringsoppsummering av 
helsekonsekvensvurderinger i Råde, Moss og Fredrikstad, Høgskolen i Østfold, Januar, 2015, 
beskrives arbeidet med folkehelsevurderinger i de tre kommunene. Rapporten kommer med 
et eksempel på hvordan et verktøy/grunnskjema for folkehelsevurdering kan se ut:  
 

«En start vil være å dele vurderingene inn i noen områder (eksempelvis fysiske, 
psykiske og sosiale konsekvenser) og deretter definere omfanget av konsekvensene 
samt etterstrebe både positive og negative effekter. Et grunnskjema kunne da se ut 
omtrent som dette. I tilknytning til dette bør det utarbeides en enkel veileder som kort 
redegjør for grunnleggende sosial epidemiologi og foreløpige forskningsresultater på 
andre aktuelle områder» (s. 24-25): 
 

Fysiske helsekonsekvenser Positive:  

Negative: 
Påvirker mange innbyggere:___  

Påvirker en del innbyggere:___  

Påvirker noen få innbyggere:___ 
Psykiske helsekonsekvenser Positive:  

Negative: 
Påvirker mange innbyggere:___  

Påvirker en del innbyggere:___  

Påvirker noen få innbyggere:___ 
Sosiale helsekonsekvenser Positive:  

Negative: 
Påvirker mange innbyggere:___  

Påvirker en del innbyggere:___  

Påvirker noen få innbyggere:___  

 
I begynnelsen av prosjektet var vi av den oppfatning at prosjektkommunene og Østfold 
fylkeskommune, i samarbeid med Høgskolen i Østfold, skulle utvikle et verktøy sammen. Det 
ble ikke gjort.  For å videreutvikle verktøyet vi allerede hadde i bruk, tok vi derfor 
utgangspunkt i grunnskjemaet fra rapporten.  
 
Beskrivelse av fremgangsmåte (metoder) 

I møte med prosjektledere fra Østfold fylkeskommune tok lokal prosjektgruppe 
utgangspunkt i dette grunnskjemaet og testet det ut på tre politiske saker. Når vi testet ut 
verktøyet konkluderte vi med at det er viktig å illustrere både positive og negative 
helsekonsekvenser på variablene. Det ble derimot for omfattende å vurdere hvorvidt tiltaket 
påvirker mange, en del eller noen få på alle tre variablene. Vi erstattet derfor dette med «Vil 
tiltaket kunne berøre alle?».  Moss kommune ende opp med følgende verktøy til uttesting:  
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Folkehelsekonsekvenser 

Fysiske helsekonsekvenser 
Positive:   

Negative:  

Psykiske helsekonsekvenser 
Positive:   

Negative:  

Sosiale helsekonsekvenser 
Positive:   
Negative:  

Vil tiltaket kunne berøre alle? 

 

Samlet vurdering:  
 
Vi ønsket også å teste ut hvordan det kunne fungere å ha verktøyet synlig i saksmalen. 
Verktøyet ble derfor lagt rett inn i den politiske saksutredning. Det tok ca. ¾ side. 
 

2 Resultater/måloppnåelse 
Hvordan fungerte verktøyene? Metodene?  

Vi som testet ut verktøyet opplevede at verktøyet fungerte greit, at det er lettfattelig og 
bruksvennlig.  
 
Rådmannens ledergruppe melder tilbake at skjemaet er godt og oversiktlig, men at det er 
stort og tar mye plass i saken og kan gå på bekostning av for eksempel miljøkonsekvenser.  
 
Hva var utfordringene/barrierene? 

Vi var tre saksbehandlere og to folkehelseanalytikere fra Østfold fylkeskommune som 
sammen konsekvensvurderte to politiske saker. Vi hadde mange diskusjoner og brukte om 
lag to timer.  Diskusjon gikk på uklarhet mellom psykiske og sosiale helsekonsekvenser, 
grensesnitt, samt hvordan en kan vurdere sosial ulikhet i helse.  
 
Den siste saken ble folkehelsevurdert av en annen saksbehandler og en fra prosjektgruppa. 
De brukte mellom 10 – 15 minutter. 
 
Hva ble resultatet av helsekonsekvensvurderingen? (Inkludert beskrivelsen i saksframlegget) 

Under hver politisk sak fremlegges de ferdigstilte folkehelsekonsekvensvurderingene:  
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1. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2030.  

Planforslag fremlagt i utvalg for skole, oppvekst og kultur, samt bystyret.  
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2. Prosjekt marin forsøpling – Interreg IV A.  
Sak fremlagt for utvalg for miljø, teknikk og samferdsel.  

 
3. Sykkelbyen Moss Rygge  

 



6 
 

Rapport fra Moss kommune, Prosjekt helsekonsekvensvurderinger, mai 2015 

Var resultatet/vurderingene av høy faglig kvalitet? Hvis ja; hva tror du var grunnen til dette? Hvis 
nei; hva manglet? 

Ja, det ble av høy faglig kvalitet ved at vi var flere fagpersoner med god kunnskap om 
folkehelse som brakte inn ulike vinklinger og innspill. Det ble satt av romslig med tid til å 
gjennomføre konsekvensvurderingene.  
 
Hvilken erfaring/kunnskap er utviklet gjennom prosjektet? 

Saksbehandler har meldt tilbake om at hun ble mer bevisst på at folkehelse handler om flere 
aspekter, som blant annet sosial helse. Videre er erfaringen at saken får et bredere fokus når 
man må vurdere både positive og negative konsekvenser. Det setter i gang en tankeprosess.   
 
Er målsettingene for prosjektet nådd? (Beskrevet i prosjektbeskrivelsen) Hva gjenstår? 

Moss kommune satte seg følgende effekt- og resultatmål ved prosjektet.  
Effektmål:  

 Videreutvikle og optimalisere verktøyet Moss kommune allerede har innen folkehelse-
konsekvensvurderinger for å bedre kunne sikre at det fattes bærekraftige politiske valg 
som styrker folkehelsearbeidet i Moss.  

 Økt bevissthet og kunnskap om folkehelsekonsekvensvurderinger som en metode for å 
utjevne sosiale ulikheter i helse og sikre «helse i alt vi gjør». 

 Prøve ut nye folkehelsevurderingsverktøy hos saksbehandlere. 

 Kompetanseheving innen i) generell folkehelse og ii) folkehelsekonsekvensvurderinger 
for saksbehandlere og politikere i løpet av høsten 2015. 
 

Resultatmål:  

 Et enkelt og bruksvennlig verktøy for folkehelsekonsekvensvurderinger er utviklet og 
implementert i Moss kommune. 

 Kompetanseheving og bevisstgjøring av politikere, sakshandlere og ledere innen 
folkehelse generelt, sosiale ulikheter og folkehelsekonsekvensvurderinger. 

 En rapport vedrørende gjennomføring av folkehelsekonsekvensvurderingene i Moss 
kommune vil ferdigstilles.  

 Prosjektet er gjennomført som planlagt. 
 
Moss kommune har videreutviklet verktøyet vi allerede hadde. Det nye verktøyet har blitt 
testet ut av tre saksbehandlere. Det er behov for å teste ut verktøyet på flere saker og av 
flere saksbehandlere før det eventuelt kan implementeres i kommunens saksbehandlings-
system. Noen av målene er derfor kun delvis nådd. Kompetanseheving vil finne sted høsten 
2015, og er av naturlig grunn ikke nådd i mai 2015.  
 

3 Refleksjoner (basert på erfaringer fra prosjektet) 
Bør alle saker helsekonsekvensvurderes? Hvis ikke alle; hvilke saker bør absolutt 
helsekonsekvensvurderes? Hvordan velge? Systematisere valget? 

Dette må videre diskuteres og vurderes i kommunen.  
 
Om alle kommunale planer skal vurdere folkehelsekonsekvenser videre vil diskuteres i 
prosjektet – planene har ofte behandlet folkehelse som eget tema i selve planen. Alle saker 
skal ikke vurdere folkehelsekonsekvenser, den enkelte saksbehandler må bruke skjønn (se 
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flytskjema). Enkle byggesaker bør ikke vurderes for eksempel. Saker som berører en større 
gruppe av befolkningen og/eller som er av stor betydning skal vurderes. Om en sak ikke skal 
vurdere folkehelsekonsekvenser bør det begrunnes. Dette bør inn i saksmalen/verktøyet.  
 
Hvor i kommunenes kvalitetsstyringssystem bør helsekonsekvensvurderinger inn? 
Hvem bør involveres? 

Veiledningen/sjekklisten kommunen allerede har utarbeidet ligger i kommunens 
kvalitetssystem. Det nye verktøyet og veiledningen vil også legges inn her.  
 
Hva trenger en kommune av veiledningsmateriell og kunnskap for å utføre 
helsekonsekvensvurderinger? Hva bør dette veiledningsmateriellet inneholde? 

Moss kommune har allerede utviklet veiledningsmateriell/en sjekkliste for at saksbehandlere 
skal kunne utføre folkehelsevurderinger (vedlegg 1).  
 
Veiledningsmateriellet vil revideres og tilpasses erfaringer fra prosjektet. Det er for eksempel 
behov for å beskrive hvem man kan sparre en sak med eller innhente kunnskap fra. 
Folkehelsekoordinator i kommunen kan være en naturlig part, likeså kolleger eller 
saksbehandlere i andre avdelinger, eller kanskje også fra andre kommuner.  
 
Det er videre behov for å ha en tydelig definisjon på folkehelse og sosiale, psykiske og fysiske 
helsekonsekvenser.  
 
Prosjektgruppa v/Østfold fylkeskommune utviklet et flytskjema som et hjelpemiddel for å 
vite om en sak skal vurderes. Denne vil også kunne legges inn som et hjelpemiddel.  
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4 Veien videre 
Hvordan kan verktøy og metoder fra dette prosjektet videreutvikles for å ivareta kommunenes 
behov? 
  

Moss kommune ønsker å jobbe videre med folkehelseverktøyet som har blitt utarbeidet, 
men denne bør justeres:  

 Verktøyet bør ha en kolonne nederst i selve skjemaet som heter «Samlet vurdering av 
folkehelsekonsekvenser», for å tydeliggjøre at det er en samlet vurdering av 
folkehelsekonsekvensene og ikke en samlet vurdering av selve saksframlegget.  

 En bør forsøke å slå sammen begrepene psykiske og sosiale helsekonsekvenser ved å 
benytte begrepet psykososiale helsekonsekvenser. Det er både et enklere begrep å 
forholde seg til, samt gjør at skjemaet tar mindre plass i saksutredningen.  

 Legge inn en mal for begrunnelse om saken vurderes å ikke konsekvensvurderes.  
 
Diskusjoner videre vil omhandle bl.a.:  

 Hvilke saker skal folkehelse-vurderes og hvilke skal ikke?  

 Miljøkonsekvenser skal også vurderes i en saksutredning, - denne blir «usynlig» i forhold 
til folkehelsevurderingsskjemaet som nå tar forholdsvis stor plass. Bør denne også ha et 
likt skjema?  

 Bør saksutredningen også innlemme økonomiske konsekvenser?  

 Kan det utarbeides generelle folkehelsevurdering til enkelte saker, som for eksempel 
sjenkebevillgningssaker, som man kan henvise til?  

 Teste ut skjemaet uten tabell-form (kan gjøre den mindre «prangende») 

 Teste ut om verktøyet kan fungere å legges ved som vedlegg, i stedet for inne i 
saksmalen.  

 
 
Hva bør skje i din kommune?  

Verktøyet er bruksvennlig og lettfattelig, men ser omfattende ut og det kan være en 
pedagogisk utfordring å motivere saksbehandlere å benytte dette. Det må stilles 
spørsmålstegn ved om prosjektgruppa er den mest nøytrale ved at den består av 
saksbehandlere med en særlig interesse for folkehelse og gjennomføring av folkehelse-
konsekvenser.  
 
For å sikre at verktøyet er bruksvennlig og at de enkelte avdelingene har et eierforhold til 
det, bør verktøyet testes ut på flere saker og av andre saksbehandlere enn de som var med i 
prosjektgruppa. Moss kommune ønsker å starte opp en «fase to» av prosjektet, hvor 
verktøyet implementeres i den politiske saksmalen og testes ut i politiske saksutredninger i 
løpet av 2016. En vil da teste ut ulike versjoner av verktøyet på ulike sakstyper og i ulike 
politiske utvalg.  
 
For å sikre en mest mulig «problemfri» gjennomføring, kan prosjektgruppa ha særlig ansvar 
for/motivere til gjennomføring i sine respektive avdelinger. Folkehelsekoordinator vil kunne 
være «pådriver» i sin egen avdeling, samt i kommunalavdeling økonomi og organisasjon som 
ikke deltok i prosjektgruppa.  
 
Etter ett år vil en evaluere verktøyet før det eventuelt implementeres.  
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Før en slik bredere uttesting av verktøyet igangsettes, bør det gjennomføres «opplæring» i 
kommunalavdelingene. Vi tenker oss at en slik opplæring kan være to-delt. «Opplæring» i 
folkehelse kan gjennomføres av for eksempel folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune, 
mens en konkret opplæring i bruk av verktøyet kan gjennomføres av folkehelsekoordinator. 
Opplæringen bør være pedagogisk lagt opp. En slik opplæring anbefales gjennomført høsten 
2015 i de ulike avdelingsmøtene og bør ikke ta mer enn 30 - 45 minutter. En lik opplæring 
bør også tilrettelegges for politikerne.  
 
Moss kommune vil fortsette å kalle vurderingene for folkehelsekonsekvenser. 
 
Hvilken rolle kan Fylkeskommunen ha i det videre arbeidet? 

Fylkeskommunen bør legge til rette for og gjennomføre kompetanseheving innen folkehelse 
generelt, sosiale ulikheter og bakgrunn for folkehelsekonsekvensvurderinger for 
saksbehandlere og politikere i løpet av høsten 2015 (se punkt over).  
 
Kan fylkeskommunen bistå Moss kommune ved evaluering av fase to i prosjektet?  
 
Fylkeskommunen bør invitere deltakerkommunene i Prosjekt helsekonsekvensutredninger 
for erfaringsutveksling i løpet av 2016.   
 
Vi ber om en snarlig tilbakemelding på dette slik at opplæringen kan planlegges.  
 



VURDERING AV FOLKEHELSEKONSEKVENSER – ET HJELPEMIDDEL 
(Foreløpig, skal bearbeides videre)  
 

Dato: 15.01.13/MM 

Innledning 
Folkehelse skal ha fokus på at helsefremmende og forebyggende arbeid gir positive 
resultater for den enkelte og for samfunnet. Det legges særlig vekt på tiltak som kan bidra til 
å utjevne sosiale helseforskjeller. 
 
Ny folkehelselov (pr. 01.01.12) 
Formålet er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner 
sosiale helseforskjeller. 
 
Definisjoner 
a) Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 
b) Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av 
faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

 
Folkehelsekonsekvenser – hvordan vurdere? 
I Moss har vi innført folkehelsekonsekvenser som mal i saker til politisk behandling. Skal 
besvares med noen setninger…  
 
Dette er en utfordring, da det ikke er mulig å kunne si med stor sikkerhet og kunnskapsbasert 
hvilke konsekvenser en sak vil få for folkehelsa, og særlig om den bidrar til å redusere 
sosiale ulikheter i helse. Det er likevel positivt at rådmann som forslagsstiller og politisk nivå 
som beslutningstaker må stille seg dette spørsmålet.   
 
Folkehelsekonsekvenser – noen aktuelle spørsmål 
Her følger noen spørsmål som saksbehandler kan stille seg, og som er et utdrag fra 
Folkehelse i plan – sjekkliste Østfold. 
 
Fører sakens resultat eller vedtak til: 

 et godt bomiljø og lokalsamfunn 

 helsefremmende og forebyggende tiltak 

 trygghet og sikkerhet for innbyggerne 

 bekjemping av frafall i skole og arbeidsliv 

 bærekraftig miljø med bekjempelse av 
forurensing og støy 

 god helse 

 god livskvalitet 

 fysisk aktivitet, godt fysisk miljø 

 lavterskeltilbud 

 bedre kosthold, sunn livsstil 

 begrensing av sukker og tobakk  

 flere gang og sykkelveier 

 bedre aktivitetsmuligheter  

 større fellesskap og tilhørighet 

 bedre estetikk 

 større demokrati, dialog og medvirkning 

 flere kulturaktiviteter 

 utjevning av forskjeller i helse og sosiale 
forhold 

 bedre inkludering  

 universell utforming 

 mer tilgjengelighet for alle 

 nærhet til friluftsliv 

 aktiverer til deltakelse 

 attraktivitet  
 

Er forslaget i tråd med de overordnede målene for kommunen? 
 



Relevant planverk, lov og veiledning  
 
Kommuneplanen, samfunnsdelen, hovedmål levekår og folkehelse:  
I 2022 preges mosseregionen av levende lokalsamfunn med aktive og engasjerte innbyggere og 
velfungerende og målrettede tjenester. 
 
Delmål (noe forkortet) 

 sosial rettferdighet og livskvalitet for alle 

 positiv sosial kapital og god integrering i et 
samarbeid med frivillig sektor 

 selvhjulpne eldre gjennom fysisk planlegging 
og styrket sosial kapital 
 

 økt vekst og kompetanse gjennom et 
flerkulturelt samfunn 

 universelt utformede møteplasser og 
uteområder  

 styrke det forebyggende og helsefremmende 
arbeid innen helse-  og omsorgsområdet 

 barn og voksne skal vokse opp i utviklende 
miljøer og bidra aktivt i lokalsamfunnene  

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015 / 2024, visjon: 
Vi skal sammen realisere det trygge, sunne, levende og rettferdige  Østfold 

I trygge Østfold er målet økt trygghet for befolkningen gjennom nedgang i skader, ulykker, vold, 
kriminalitet.  
I sunne Østfold er målet å fremme helsen gjennom tilrettelegge samfunnet for gode valg og 
synliggjøre den enkeltes ansvar for egen helse og velferd. Dette skal gjøres gjennom å rette fokus på 
psykisk og fysisk helse, tobakkbruk og rusmisbruk. 
I levende Østfold er målet aktive, bærekraftige og levende lokalsamfunn der helse, miljø og kultur ses 
i sammenheng. 
I rettferdige Østfold er hensikten å sikre at hele befolkningen får mest mulig like forutsetninger for å 
ivareta og bedre helsa si. Sosiale ulikheter i helse utjevnes gjennom tiltak rettet mot 
utdanningssystemet, arbeidslivet, helsetjenestene og innsats for rettferdige levekår og oppvekstvilkår. 

 
Ny plan og bygningslov (pr. 01.07.09) 
Innenfor rammen av paragraf 1-1 (formålsparagrafen) skal planer etter denne lov: fremme 
befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet. 
 
Fra lovkommentaren: Loven skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller 
(bokstav f). Samfunns- og arealplanleggingen legger vilkår for helsetilstanden i ulike grupper i 
befolkningen. En god samfunnsplanlegging styrker folkehelsen ved at den bidrar til å beskytte mot 
risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på helse og livskvalitet, ikke minst ved at 
planlegging kan bidra til en mer rettferdig og jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen. 

 

Faktorer som påvirker folkehelsen 
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