
Rapport, Prosjekt HKV – Råde kommune 
Varighet fra august 2014 til juni 2015. 

1.0 Beskrivelse av prosessen 

1.1.  Bakgrunn for deltagelse, kommunenes tidligere erfaring med HKV 

          Råde kommune bestemte i 2012 administrativt å innføre folkehelsekonsekvenser som   
          et vurderingspunkt i kommunens saksbehandlings- mal.  Innføringen ble ikke fulgt opp   
          med forankrings - eller implementeringsprosess. Folkehelsekonsekvenser besvares i   
          liten eller ingen grad i saksbehandlingen, noe som man ønsket å endre. 
  
 I forbindelse med at Østfold fylkeskommune av Helsedirektoratet ble tildelt rollen som 
erfaringsfylke på arbeid med helsekonsekvensvurderinger ble Råde kommune invitert av 
Østfold fylkeskommune, til å delta i prosjektet. 
 
Kommunen anser at helsekonsekvensvurdering er et godt virkemiddel for å ivareta 
helsehensyn i alle sektorer på en systematisk måte. Vurderingen kan belyse om en 
beslutning eller et tiltak vil føre til bedre eller dårligere, eventuelt ingen forandringer, i helse 
hos befolkningen eller grupper av denne. 
Råde har, i likhet med fylket for øvrig, til dels store sosiale ulikheter i helse. 
Helsekonsekvensvurderinger kan være et virkemiddel som kan synliggjøre hvilke virkninger 
politiske vedtak kan få for sosiale ulikheter i helse og for ulike deler av befolkningen. 
Følgeforskningen gjennomført av Høgskolen i Østfold ga en ytterligere læringsdimensjon til 
prosjektet. 
Det gjorde at vi mente prosjektet ville gi hjelp til å gjennomføre egen ambisjon om 
helsekonsekvensvurdering i politiske saker, samt bevisst – og dyktiggjøre organisasjonen i å 
gjenkjenne og beskrive utfordringer for folkehelsa knyttet til ulike saker. 
Prosjektet er forankret gjennom politisk vedtak, og administrativt hos rådmannen. 
 
 
 

1.2 Lokal prosjektgruppe 

Den lokale prosjektgruppa har bestått av  
Bente R. Hansen (prosjektleder) Folkehelserådgiver 
Sarah Frandsen Gran Kommuneoverlege 
 

 1.3 Valg og beskrivelse av politiske saker 

Valg av politiske saker ble en utfordring i forhold til tidsperspektivet. Etter å ha gått 
igjennom sakskart og forhørt oss i organisasjonen, samt med politisk ledelse fant vi ingen 
store saker til politisk behandling i tidsrommet. Prosjektgruppa besluttet å bruke en enklere 
sak som omhandlet beslagleggelse av friområde/aktivitetspark til kommersielt formål fra 
medio mai til ut juli 2015.  Saken ble valgt fordi det var politisk uenighet, den berører mange 
grupper i befolkningen og skaper presedens for senere bruk av det aktuelle parkområdet. 
Saken ble behandlet politisk i april 2015. 



  Beskrivelse av verktøy, og eventuelt veileder (legges ved) 

1.5 Beskrivelse av fremgangsmåte (metoder) 

Kommunen har deltatt i prosjektets møter og samlinger.  
Rådmannen og sentrale ledere har forankring til prosjektet, bla gjennom prosjektets seminar 
på høgskolen i Østfold 5. desember 2014. 
Arbeidsgruppa har drøftet ulike saker som kunne være aktuelle i prosjektet- ut fra relevans 
og tidsaspekt for politisk behandling. 
Folkehelserådgiver har forestått helsekonsekvensvurderinger i prosjektsakene, eter å ha 
innhentet opplysninger fra saksbehandler og interessenter. Vurderingene er basert på 
verktøyene som er utarbeidet i prosjektet, men disse er ikke skriftliggjort og heller ikke 
presentert for øvrige saksbehandlere. (tidsknapphet i fht. politisk behandling) 

 
 

2.0 Resultater/ måloppnåelse 

2.1 Hvordan fungerte verktøyene? Metodene?  

Hovedverktøy er at folkehelsekonsekvenser allerede er et vurderingspunkt i kommunens 
saksmal.  Det brukes imidlertid i svært liten grad. 
Verktøy fungerte som «sjekkliste» for folkehelserådgiver.  De kan synes noe omfattende å 
implementere slik de er. Metoden gjenstår å teste ut i større skala. Det skal gjennomføres 
kompetanseheving og implementering høsten 2015. 
 

       2.2 Hva var utfordringene/ barrierene? 

Største utfordring har vært tidsknapphet og å finne gode saker innenfor gitt tidsramme.  
Barrierer har vært motkrefter i saksbehandlere som ikke ser nytteverdien eller hensikten ved 
å helsekonsekvens-vurdere sakene, med begrunnelse at «dette gjør vi allerede», «dette er 
ikke relevant for mitt fagfelt» eller at arbeidsbyrden allerede er stor nok. 
 
 

       2.3 Hva ble resultatet av helsekonsekvensvurderingen? (Inkludert 
beskrivelsen i saksframlegget) 

Saken ble behandlet i kommunestyret i april 2015. Argumentasjon både for og imot 
rådmannens forslag til vedtak ble hentet fra helsekonsekvensvurderingen. DVS at politikerne 
hadde lest og forstått vurderingen og fant den nyttig i sin forståelse av saken. 
Vedtaket viser at helsekonsekvensvurderingen ble trumfet av næringshensyn og muligheten 
til å profilere kommunen. 

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

Kvaliteten er god og gjenspeiler at den som har gjennomført den har nødvendig 
kompetanse. Kvaliteten kan imidlertid bli ennå bedre når vurderingene blir implementert 
hos alle saksbehandlere. 
 



2.4 Hvilken erfaring/ kunnskap er utviklet gjennom prosjektet? 

Det er større oppmerksomhet og kunnskap om at folkehelsevurdering skal gjøres i alle 
politiske saker. Det har ført til at folkehelserådgiver får flere henvendelser om å bistå med 
slike vurderinger, fra ulike virksomheter. 
Det er videre erfart at det må implementeres både forståelse for, og kunnskap om, 
folkehelsevurderinger i organisasjonen.  Verktøyene bør være intuitive og ha 
vurderingspunkter som er tilpasset de ulike områdene, om det ikke skal oppfattes som 
ekstra arbeide, men av reel nytteverdi for sakens opplysning.  
Motkrefter må identifiseres og organisasjonen må forsøke å få disse «på lag» gjennom 
kompetanseheving og å påvise nytteverdi. 
Når folkehelserådgiver har levert uttalelse i saker, kan den bli endret, forkortet eller deler av 
den plassers i andre deler av saksframlegget av saksbehandler som er eier av saken. 
Det har vært vanskelig å motivere politikerne til å delta inn i prosjektet. 
 
   

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

Effektmål 
Til dels er det en økt bevissthet om at sosiale helseforskjeller og levekårsforskjeller oppstår 
som resultat av politiske valg. 
Erkjennelsen av at helsekonsekvensvurderinger som metode kan være med å utjevne slike 
forskjeller, er oppnådd ved at prosjektet har satt fokus på allerede fattet vedtak om at 
folkehelsevurderinger skal gjøres som en del av saksforberedelsen. 
Et forbedret politisk beslutningsgrunnlag i saker som angår folkehelsen i kommunen ble 
oppnådd i den ene saken som har vært en del av prosjektet. Det etterspørres også stadig 
oftere helsekonsekvens-vurderinger i løpende saker. 
 
Den delen vi ikke har lykke med måloppnåelse på er økt forståelse hos saksbehandlere, 
administrative ledere og politikere om årsakssammenhenger i folkehelseutfordringer og 
hvordan helsekonsekvensvurderinger kan brukes som en metode for å motvirke sosial 
ulikhet i helse. 
 
Resultatmål 
Oppnådd 
Rapport fra hovedprosjektet skal brukes til videreutvikling av lokale prosedyrer, metoder og 
verktøy for helsekonsekvensutredninger. 
 
Behovet for, og nytteverdien av, helsekonsekvensutredninger er politisk og administrativt 
forankret. 
 
Helsekonsekvensvurderinger inngår som en fast del av kommunal saksbehandling i saker det 
er vedtatt at dette skal gjennomføres 
 
Folkehelsekonsekvensvurderinger er en del av kommunens kvalitetssikringssystem 
 
 



Delvis oppnådd: 
  

Tilbud til saksbehandlere, administrative ledere og politikere om kompetanseheving 
og bevisstgjøring (generelt om folkehelse, sosiale ulikheter og 
helsekonsekvensutredninger) med assistanse fra Østfold fylkeskommune, er planlagt 
høsten 2015. 
 

Ikke oppnådd 
Kompetanseheving og – vedlikehold er systematisert. 
 
 

3.0 Refleksjoner (basert på erfaringer fra prosjektet) 

3.1 Bør alle saker helsekonsekvensvurderes? 

Nei, men alle saker bør vurderes for om det skal gis en helsekonsekvensvurdering i 
saksfremstillingen. 

         

3.1.1Hvis ikke alle; hvilke saker bør absolutt helsekonsekvensvurderes?  

Det ser ut til at saker som skal helsekonsekvens- utredes etter plan- og bygningsloven er 
godt ivaretatt for arealdelen, men er svakere eller til dels fraværende for samfunnsdelen. 
I disse sakene bør det absolutt settes økt fokus på også å vurdere konsekvenser for 
folkehelsa etter samfunnsdelens utfordringer også. 
Alle saker som angår levekår, planlegging og dimensjonering av fremtidig tjenestetilbud 
og saker som angår undervisning. 

 

3.1.2 Hvordan å velge?  

Saksbehandler og ledelse må settes i stand til å vurdere om den enkelte saken fyller 
kriteriene for helsekonsekvensvurdering. Kompetanseheving må gjennomføres slik at 
organisasjonen har samme grunnforståelse av hva og hvordan det vurderes. 

3.1.3 S Systematisere valget? 

Valgene bør systematiseres gjennom prosedyrer og verktøy, som veiledere og enkle 
skjemaer for avklaring om dette er en sak som skal helsekonsekvensvurderes. 
 

3.2 Hvor i kommunenes kvalitetsstyringssystem bør 
helsekonsekvensvurderinger inn? 

Helsekonsekvensvurdering bør ligge som en del av saksbehandlingsprosedyren for politiske 
saker i internkontrollsystemet. 
Prosedyren gis som opplæring til nyansatte saksbehandlere og ledere som produserer 
politiske saker. 
 



 

3.3 Hvem bør involveres? 

 Sekretariatsleder, informasjonsavdelingen, folkehelserådgiver, opplæringsansvarlig, 
kommuneoverlegen. Administrativ folkehelsegruppe (alle virksomhetsledere, rådmann 
kommuneoverlege og folkehelserådgiver) er svært viktig å involvere for å sikre bred støtte 
for implementering 
 
 

3.4.0 Hva trenger en kommune av veiledningsmateriell og kunnskap for å 
utføre helsekonsekvensvurderinger? Hva bør dette veiledningsmateriellet 
inneholde? 

Kommunen trenger å ferdigstille egen veileder og egne verktøy for en felles 
kompetanseheving og implementeringsprosess for alle sine saksbehandlere. 
Kunnskap hos alle saksbehandlere, ledere og politikere om hva en helsekonsekvensvurdering 
er, versus en helsekonsekvensutredning. 
Kunnskap om hvilke saker som skal helsekonsekvensvurderes, hvorfor og hvordan. 
 

4.0Veien videre 

4.1Hvordan kan verktøy og metoder fra dette prosjektet videreutvikles for 
å ivareta kommunenes behov? 

Videreutvikling kan skje gjennom administrativ folkehelsegruppe, som representerer alle 
virksomhetene. Her kan verktøy og prosedyrer utprøves som case, for å finne rette 
parameter for vår kommune. 
En tilpasset veileder må utarbeides. 
Det må i arbeidet med veileder og verktøy avklares om det skal være en universell for hele 
kommunen eller om verktøyene må tilpasses den enkelte virksomhet, helt eller delvis. 
Saksbehandlerne bør ha faste samlinger der alle sakmalens komponenter, inklusive 
helsekonsekvensvurderinger, er tema. Både evaluering av verktøyene og av praksis bør inngå 
som tema. 
 
 

4.2 Hva bør skje i din kommune?  

Kompetanseheving, slik at saksbehandlere og ledere behersker helsekonsekvensvurderinger 
og har forståelse av hvorfor /hvilken nytteverdi det er i å gjøre helsekonsekvensutredninger. 
Kompetanseheving kan gjøres som felles samling eller på den enkelte virksomhet, avhengig 
av hva virksomhetene finner formålstjenlig. En felles opplæring kan gjøres i samarbeid med 
andre kommuner. Vi ønsker at Østfold fylkeskommune, ved Folkehelseseksjonen skal bistå 
oss i dette arbeidet. 
Årshjul for kompetanseheving og – vedlikehold må utarbeides. 
Fullføre dokumentasjon (veileder, rutiner og prosedyrer) må ferdigstilles og innlemmes i 
internkontrollsystemet. 
Det kan være en fordel å opprette et saksbehandlerforum for erfaringsutveksling. 



 

Hvilken rolle kan Fylkeskommunen ha i det videre arbeidet? 

 
Bistå med kompetansehevende tiltak. 
Opprette/videreføre nettverk for videre utvikling av metoder, verktøy og implementering av 
helsekonsekvensvurderinger i politiske saker. 
Utarbeide og vedlikeholde en generell veileder og generelle verktøy for 
helsekonsekvensvurdering som kommunene kan benytte som utgangspunkt for sitt arbeide 
med lokale varianter. 
Ny undersøkelse/evaluering om for eksempel 3 år, for å fastslå om arbeidet med 
helsekonsekvensvurdering er implementert i kommunene i Østfold og om vurderingene har 
bidratt til å forbedre det politiske beslutningsgrunnlaget i saker som angår folkehelsen i 
kommunen. 
Sette helsekonsekvensvurderinger på agendaen til partnerskapet Østfoldhelsa. 
 

 
 
 
 
 


