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1. Beskrivelse av prosessen 
 

1.1  Bakgrunn for deltagelse i prosjektet og Trøgstad kommunes tidligere 
erfaring med HKV 

 
Kommuneplanens strategier og planprogram for folkehelse ble vedtatt av kommunestyret 
13.05.2014. En av fokusområdene i planprogrammet er: Innarbeide folkehelsetankegang i alt 
kommunens arbeid (saksbehandling, planer, dokumenter og aktiviteter). 
 
Da muligheten for å delta i prosjektet ble annonsert virket dette som en spennende mulighet 
til å innarbeide folkehelsetankegang i saksbehandlingen vår. Kommunen har sparsomt med 
ressurser og vi så på dette som en mulighet til drahjelp i denne prosessen.  Trøgstad har ikke 
tidligere erfaring med HKV, men hadde tidligere en vurdering av miljø- klimakonsekvens som 
har blitt borte fra saksmalen i årenes løp. Det var derfor et uttalt ønske om å gjeninnføre 
vurdering av miljø og klimakonsekvenser av politiske saker samtidig som vi fikk et verktøy for 
vurdering av konsekvensen for folkehelsen. 
 
 

1.2 Lokal prosjektgruppe 

Lokal prosjektgruppe har vært kommunens tverrfaglige folkehelseteam: 
 
Else Berit Baccouche, stabssjef og folkehelsekoordinator (prosjektleder) 
Marit Haakaas, plan og miljørådgiver 
Dag Arne Lier, virksomhetsleder teknikk og næring 
 
Betty Hvalsengen, kommunalsjef 
Barbro Kvaal, kommuneoverlege 
Bodhild Lang, virksomhetsleder helse- og barnevern 
 
Med bakgrunn i de valgte sakene har folkehelsekoordinator, plan- og miljørådgiver og 
virksomhetsleder teknikk og næring vært mest aktive i arbeidet med HKV. 
 
 

1.3 Valg og beskrivelse av politiske saker 

Usikkerhet knyttet til hvilket verktøy som skulle benyttes samt en låst politisk møterunde 
gjorde at man måtte velge blant de sakene som skulle opp i den aktuelle runden og ikke 
saker som kunne hatt en større læringsverdi. Det hadde også vært nyttig å kunne kjøre HKV i 
to runder for å evaluere og justere i runde to før man konkluderte med en erfaring. 
 
Trøgstad kommune valgte derfor 2 saker: 
 
Sak 26/15 behandlet i Teknikk- og naututvalget 14.04.15: 
Reguleringsplan for Trøgstad ungdomsskole og Idrettsanlegg, Skjønhaug skole og 
barnehage - 1. gangs behandling 
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Dette er en reguleringssak knyttet til bygging av ny barneskole og oppgradering av 
ungdomsskolen og idrettshallen. 
 
Folkehelse:  
Det er gjort en vurdering av planens konsekvenser for folkehelsen. 
 
Positive konsekvenser: 

 Ny hallflate vil skape økt fysisk aktivitet 

 Plassering av barneskolen nær boområdene reduserer behovet for biltransport, og 
kan føre til at flere vil gå og sykle til skolen 

 Gode muligheter for bruk av tur- og grøntområder i skoletiden 

 Nye, moderne undervisningslokaler kan gi en bedret folkehelseeffekt 
Negative konsekvenser: 

 Det blir mer trafikk i området på morgen og ettermiddag 
 
Samlet sett vil planen kunne gi positive utslag for folkehelsen i Trøgstad. 
 
Den andre saken var en høring knyttet til kriterier for helsefremmende barnehager og skoler: 

 
 
Trøgstad kommune har en skole og en barnehage som er med i prosjektet Helsefremmende 
skoler og barnehager og konsekvensvurderingen ble gjort knyttet til innføring av kriteriene i 
kommunen og sertifisering av alle skoler og barnehager i henhold til disse. 
 
Konsekvenser for folkehelsen: 
Sertifisering og innføring av kriterier for helsefremmende grunnskoler og barnehager i 
Trøgstad vil ha en positiv effekt på folkehelsen knyttet til kunnskap om og mulighet til å 
praktisere en sunn livsstil, forebygging av skader og ulykker og tidlig debut og bruk av 
rusmidler samt systematisk jobbing for å fremme et godt psykososialt miljø. 
 
 

1.4 Beskrivelse av verktøy. 

Trøgstad kommune tok utgangspunkt i skjema utarbeidet av Fredrikstad Kommune og 
tilpasset denne. Skjemaet er tenkt å være et verktøy for saksbehandler og ble ikke vedlagt 
saksfremlegget. 
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1.5 Beskrivelse av fremgangsmåte. 

Konsekvensvurderingen av sakene ble gjort på to ulike måter.  
 
Reguleringssaken ble konsekvensvurdert på det faste byggesaksmøtet hvor plan- 
miljørådgiver, saksbehandlere, prosjektledere, virksomhetsleder for teknikk og næring. I 
tillegg til de faste møtedeltakerne var folkehelsekoordinator og Jo Ese fra HØI tilstede. 
Skjemaet ble gått igjennom punkt for punkt og det var mange diskusjoner og ulike syn som 
fremkom. Skjemaet ble fylt ut i fellesskap og saksbehandleren tok med seg innspillene inn i 
den vurderingen som til slutt ble skrevet i saksfremlegget. 
 
Høringssaken ble konsekvensvurdert av folkehelsekoordinator som også har en rolle som 
stabssjef og vurderingen ble skrevet inn i saksfremlegget. 
 

2. Resultater/ måloppnåelse 

2.1 Verktøy og metoder  

Da Trøgstad kommune ble med i prosjektet var forståelsen at verktøy og metoder skulle 
utvikles i fellesskap med hjelp fra HIØ og det dette verktøyet skulle prøves ut i de ulike 
kommunene. Prosessen med å utvikle metoder og verktøy ble derfor et mer hastverksarbeid 
enn det som var ønskelig. For Trøgstad sin del var alternativet å vurdere de verktøy som 
allerede var utviklet av andre kommuner og tilpasse dette som en del av erfaringsprosjektet. 
Utvikling av verktøy og metoder er ikke avsluttet for Trøgstad kommune sin del, men vil 
være en kontinuerlig prosess parallelt med utarbeidelse av plan for folkehelse gjennom hele 
2015. 
 
Allerede etablerte møtepunkter i forbindelse med politiske møterunder og saksbehandling 
vil være arenaer hvor det gjøres vurderinger av hvilke saker som skal konsekvens vurderes. 
Tidsrommet fra formøtet til politisk behandling av sakene er ca. 2 uker. 
 

 

Behov for å fremme 
en politisk sak

Politisk bestilling

Eksternt initierte saker

Adm. initierte saker

Formøte for 
saksbehandlere og 
utvalgssekretærer

Type sak

Hvor saken skal 
behandles

Skal det gjøres HKV?

Skriving av sak

Saksbehandler gjør en 
enkel HKV

Sak godkjennes av 
rådmann

Politisk behandling av 
sak
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Erfaringen med å gjennomføre HKV i byggesaksmøte for reguleringsplan for skole var god. 
De ulike fagpersonene fikk et bedre eierskap til vurderingen og det blir enklere å vurdere 
hvilke saker som er relevante for HKV.  Større byggesaker vil det være nødvendig å gjøre 
HKV/ HKU på et tidligere tidspunkt derfor vil en tidlig behandling i byggesaksmøte eller i en 
prosjektgruppe gi bedre kvalitet i vurderingene. 
 
 
 

2.2 Utfordringer og barrierer. 

Tid og kunnskap er det som ble opplevd som mest utfordrende. I en vanlig politisk 
møterunde er det alltid et stort tidspress for å skrive ferdig sakene i tide for godkjenning. De 
fleste saksbehandlere har mange oppgaver og gjennomføring av HKV i tillegg til «alt det 
andre» ble opplevd som noe krevende. Noe av usikkerheten bunner nok i manglende 
kunnskap om hva folkehelse egentlig er og hvordan saksbehandler i de ulike sakene skal 
kunne gjøre en god vurdering av et område som man ikke er spesialist i.  
Det å gjøre endringer på etablerte rutiner kan også være utfordrende. Kompetanseheving av 
ledelse, saksbehandlere og politikere vil bidra positivt til at Trøgstad skal lykkes med 
implementering av HKV som et virkemiddel til å ha fokus på folkehelse i alt kommunens 
arbeid. 
 
 

2.3 Resultat av helsekonsekvensvurderingen.   

Ved å gjennomføre HKV i tilknytning til reguleringssaken kom det opp flere nyttige innspill i 
diskusjonene som ble tatt med videre i saken. Som f.eks. oppgradering og omlegging av 
gangsti og fokus på «skjulte» kroker og belysning – trygghet for alle. 
 
Hørings saken skapte debatt i både ungdomsrådet og i kommunestyret og det ble satt fokus 
på helsesøster ressurs og ønsket om å øke denne for å tilfredsstille kriteriene knyttet til 
helsefremmende grunnskole. 

 

2.4 Evaluering av resultatet/ vurderingene. 

Evalueringene var så gode som det er mulig å få det i det med de ressurser og kompetanse 
kommunen besitter på nåværende tidspunkt. Det viktigste vil være den kunnskapen som den 
enkelte saksbehandler opparbeider seg og forståelsen av folkehelsebegrepet og de 
utfordringene og mulighetene som kommunen har. Det vil ta litt lenger tid enn et enkelt 
møte med HKV. Tidsaspektet var også et element som gjorde at det ikke var nok tid til å gi en 
grunnleggende god forståelse med bred involvering. 
 
Et mål for HKV bør være at det er «godt nok» og ikke la det beste bli det godes fiende. 
 
 

2.5 Erfaring/ kunnskap er utviklet gjennom prosjektet. 

Samarbeid med høgskolen og fylkeskommunen har vært nyttig og bidratt til prosjektleders 
forståelse av et komplekst fagområde og hvordan vi skal kunne videreutvikle dette i egen 
kommune.  
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Kommunen har fått tilført verdifull fagkunnskap og fått et faglig nettverk som kan brukes til 
sparring og erfaringsutveksling videre.  
 
 

2.6 Evaluering av måloppnåelse.  

 
Vurdering av effektmål: 

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

God måloppnåelse.  Her er vi 
på god vei. 

Helsekonsekvensvurderinger inngår som en fast del av 
kommunal saksbehandling i Trøgstad kommune 

Verktøy for HKV og klima-miljø 
konsekvenser må utvikles 
ytterlige for at det skal bli en 
fast del av kommunal 
saksbehandling. Målsetning 
om at dette skal være på plass 
fra høsten 2015. 

Vurdering av klima- miljø konsekvenser inngår som en 
fast del av kommunal saksbehandling i Trøgstad 
kommune 

 
 
Vurdering av resultatmål 

En rapport som beskriver erfaringer med å 
inkludere helsekonsekvensvurderinger i 
Trøgstad Kommune. 

OK 

Rapporten skal inkludere erfaringer med 
benyttede prosedyrer, metoder og verktøy 
for helsekonsekvensvurderinger  

OK 

Kompetanseheving og bevisstgjøring av 
politikere, sakshandlere og ledere i 
Trøgstad Kommune, innen folkehelse 
generelt, sosiale ulikheter og 
helsekonsekvensvurderinger.  

Her er vi kommet et stykke på vei, men mye 
gjenstår.  Oversiktsdokumentet er utarbeidet 
og tilgjengeliggjort. Ledere og saksbehandlere 
har blitt mer bevisst på folkehelse og hva det 
betyr for den enkelte virksomhet/ fagområde. 
Kompetanseheving må inn som en del av 
politikeropplæringen. Bevisstgjøring og 
kompetanseheving gjøres løpende i det 
politiske utvalget «Livsløpsutvalget». 

Et opplegg for vedlikehold av kompetanse 
og opplæring ved nytilsetting. 

Kompetanseheving av ledere, saksbehandlere 
og politikere gjenstår og når denne er 
gjennomført vil kommunen få bedre 
kunnskap om hvordan kompetansen skal 
vedlikeholdes. 

Tverrfaglig samhandling knyttet til 
konsekvensvurdering ligger som et stopp 
punkt i den interne saksfremstillings 
prosess. 

Er under utvikling og vil etableres fra høsten 
2015. 
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Vurdering av de kritiske suksessfaktorer 

Aktiv deltakelse fra saksbehandlere i alle 
virksomheter 

Tidsaspektet i prosjektet har gjort at det har 
vært vanskelig å ha en god og bred prosess 
med aktiv deltakelse fra alle virksomheter. 

Tilstrekkelig med tid til å arbeide med 
prosjektet 

Det har vært satt av noe tid til å arbeide med 
prosjektet, men ikke tilstrekkelig. Andre 
oppgaver må løses parallelt. 

Kompetanseløft med bistand fra HiØ Foreløpig ikke gjennomført kompetanseløft i 
kommunen 

Samhandling med de andre 
prosjektkommunene og bistand fra ØFK 

Fremdriften i fht verktøy og usikkerhet 
knyttet  hva kommunen egentlig skulle gjøre 
gjorde at tiden ikke ble utnyttet optimalt. Det 
opplevdes som nyttig med samhandling og et 
verdifullt fagnettverk ble etablert. Selv om 
kommunen ennå ikke er i mål, har 
samhandlingen lagt grunnlaget for at HKV kan 
bli realisert som en fast del av 
saksbehandlingen høsten 2015. 

Konsekvensvurderinger etterspørres av 
ledelse og politikere og det følges opp at 
det blir gjort. 

Vi er kommet litt for kort i prosessen til at det 
ennå etterspørres, det vil nok komme i større 
grad etter at kompetanseløftet er 
gjennomført for ledere, saksbehandlere og 
politikere høsten 2015. 

Prosedyrer, metoder og verktøy må 
oppleves som hensiktsmessige og nyttige 
for bedre beslutninger i politiske saker. 

Verktøyene må videreutvikles og skjemaet 
som ble benyttet i prosjektet vil tilpasses de 
ulike type saker for at saksbehandlere skal 
oppleve dem som nyttige. 

God plan for implementering og eierskap i 
den enkelte virksomhet 

Ikke alle virksomheter blir berørt i like stor 
grad når det gjelder HKV. Det jobbes med 
tilnærmingen «Helse i alt» som vil være fokus 
for alle virksomheter og ansatte. HKV vil være 
et verktøy for å få dette til. 

 
 

3. Vurderinger  

3.1 Utvelgelse av saker som bør helsekonsekvensvurderes 

Erfaringen tilsier at ikke absolutt alle saker skal helsekonsekvensvurderes. Noen saker er 
svært enkle og er regulert av plan- og bygningsloven o.a. Det å gjennomføre HKV for disse 
sakene oppleves unødvendig og påtatt, det er viktig gjøre en «kost-nytte» vurdering slik at 
den enkelte saksbehandler opplever verktøyet nyttig og ikke noe som mekanisk pålegges 
som et krav. Oppramsing av selvfølgeligheter bør være unødvendig. HKV må tilføre saken en 
ny og verdifull dimensjon og det er også tilbakemeldingen fra politikerne så langt. 
 
 Andre saker kan være bundet av en tidligere politisk beslutning, policyer, strategier og 
vedtatte handlingsplaner. Det tilsier at helsekonsekvensvurderinger bør gjøres så tidlig som 
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mulig og allerede når de ulike planene utarbeides. Trøgstad kommune ønsker også å utvikle 
et sjekkliste/ verktøy som skal benyttes i planarbeidet.  
 
Et kompetanseløft for ledere, saksbehandlere og politikere vil være helt nødvendig for at 
den enkelte skal få trygghet i hvilke saker som skal konsekvens vurderes og hvordan det kan 
gjøres på en god måte. 
 
 

3.2 Helsekonsekvensvurderinger i kommunenes kvalitetsstyringssystem. 

Trøgstad kommune benytter Kvalitetslosen som verktøy for sitt kvalitetssystem. 
Folkehelsekonsekvensvurdering vil ligge i mappestrukturen for Folkehelse og Miljø hvor 
prosedyrer og verktøy vil ligge. Det er behov for ytterligere videreutvikling av verktøyet og 
kompetanseheving før det legges ut til allmenn benyttelse. Rutiner for saksbehandling og 
politiske møter vil legges inn med linker til HKV prosedyrer og verktøy. 
 
 

 
 
 
 

3.3 Deltakere og involvering. 

Politiske saker er svært ulike og krever ulik fagkompetanse og er ofte svært komplekse. Ulike 
fagpersoner bør involveres ut i fra hvilken fase den enkelte saken er i.  For Trøgstad 
Kommune sin del vil deltakere og involvering til en viss grad kunne standardiseres.  
 
Saker som skal til Teknikk- og naturutvalget og som har saksbehandlere i teknisk avdeling: 
HKV gjennomføres i byggesaksmøte med plan- og miljørådgiver tilstede. Ved behov for 
spesiell kompetanse kan folkekoordinator/ kommuneoverlege eller andre relevante 
personer delta under HKV.  
Øvrige saker kan gjennomføres i et felles saksbehandlingsmøte i forkant av det såkalte 
«formøtet» under punkt 2.1 – allerede når behovet for å fremme en politisk sak er 
identifisert. HKV vil også etter kompetanseheving i større grad gjennomføres av den enkelte 
saksbehandler. 
 

3.4 Veiledningsmateriell og kunnskap for å utføre 
helsekonsekvensvurderinger i en kommune. 

For å kunne gjennomføres HKV i en kommune vil følgende materiell og kunnskap være 
nødvendig: 
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 Opplæringspakke/ veiledning på hva er Folkehelse og HKV. Opplæringsmateriellet 
bør være både teori og konkrete eksempler på bruk. Det hadde vært spennende å 
utvikle et e-lærings konsept for ledere, saksbehandlere og politikere med filmsnutter, 
oppgaver og tilføring av kunnskap. 

 HKV må inn i relevante fagfora (f.eks. planforum m.m) for kommunale 
saksbehandlere for felles forståelse.  

 Kunnskap om folkehelse og HKV må inn i politikeropplæringen. 

 For å gjennomføre HKV trenger man en prosedyre, sjekkliste og et enkelt skjema. Et 
elektronisk system hvor man kunne gjøre valg underveis og bli «automatisk» rutet 
videre hadde vært ideelt og tidsbesparende. 

 
 
 

4. Veien videre 

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

Opplæring og kompetansebygging er helt nødvendig. Trøgstad kommune vil videreutvikle 
det skjemaet vi brukte i prosjektperioden. Vi ser behov for å supplere det med mere faglig 
rettede sjekklister som kan være noe differensierte fra sak til sak. F.eks. bygge-
reguleringssaker får en liste, skole- oppvekstsaker en annen osv. Det vil være naturlig at 
saksbehandlerne i de ulike fagområdene deltar i utarbeidelse av disse spesifikke sjekklistene. 
 
 

4.2 Hva bør skje i Trøgstad kommune?  

Trøgstad jobber bredt med folkehelse hvor HKV er et av flere tiltak for å ha fokus på 
folkehelse i alt arbeid.  I løpet av 2015 skal plan for folkehelse være utarbeidet, tettere 
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen knyttet til Folkehelse med 2 felles 
møtepunkter i året, fast informasjon om folkehelse til politikerne i Kommunens 
«Livsløpsutvalg», rullering av oversiktsdokumentet starter opp i tilknytning til ny 
planperiode, fokus på folkehelse i alle kommunens virksomheter. 
 
Det er en målsetning at bredt fokus på folkehelse, kompetanseheving og eierskap i de 
enkelte virksomhetene gjør at HKV føles som en helt naturlig del at den enkeltes arbeid. Da 
vil også grunnlaget og tryggheten være lagt for en høyere kvalitet i vurderingene. 
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Figur 2 Folkehelsearbeidet i Trøgstad 

 
 
 
 

4.3 Hvilken rolle kan Fylkeskommunen ha i det videre arbeidet? 

Det er viktig at fylkeskommunen fortsetter å sette HKV på agendaen i koordinatormøter, inn 
i partnerskapet Østfoldhelsa og at fylkeskommunen selv gjennomfører HKV for egne 
politiske saker. Folkehelse er et ildsjel arbeid og man er avhengig av at noen hele tiden setter 
det øverst på agendaen for at det ikke skal bli nedprioritert i travelhetens tid. Det oppleves 
at Folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har ildsjel kvaliteter som bør ivaretas. 
 
Fylkeskommunen kan også bidra til at det stilles krav til HKV i politiske saker, erfaringen er at 
et som det er fokus på blir prioritert. Det hadde også vært nyttig at arbeidet ikke stanser her 
selv om prosjektet initiert av Helsedirektoratet er avsluttet.  

 

4.4. Avsluttende kommentar  

For Trøgstad kommune har arbeidet akkurat startet og det er i løpet av det neste året vi med 
større sikkerhet kan si hva som fungerer og ikke. Grunnlaget for å si noe på det på 
nåværende tidspunkt er ikke godt nok for å konkludere. Denne rapporten og evalueringen av 
prosjektet burde derfor ha blitt skrevet etter noe lenger tid og i etterkant av den planlagte 
kompetansehevingen som vi mener er en forutsetning for å kunne lykkes fullt ut med HKV. 
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5. Vedlegg: 
1. Saksfremlegg Reguleringsplan 
2. Saksfremlegg – Høring kriterier helsefremmende skoler og barnehager 
3. Skjema mal for vurdering av helsekonsekvenser. 

 



SJEKKLISTE 

Vurdering av konsekvenser for folkehelse og klima i politiske saker 

LIVSSTILSFAKTORER  Negativ konsekvens  Positiv konsekvens  Ikke 
relevant 

Fysisk aktivitet       

Kosthold       

Alkohol og øvrig rus       

Røyking       

Annet       

   



SOSIALE FAKTORER  Negativ konsekvens  Positiv konsekvens  Ikke 
relevant 

Sosialt nettverk/
sosial isolasjon/ 
tilhørighet 

     

Integrering       

Samfunnsutviklende       

Utdanning       

Områdets attraktivitet       

Følelse av trygghet i 
området       

Psykiske faktorer       

Annet       



FYSISKE FORHOLD  Negativ konsekvens  Positiv konsekvens  Ikke 
relevant 

Trafikksikkerhet, gang‐ og 
sykkelvei       

Annen risiko for 
personskade       

Universell utforming       

Tilgang til natur/friluftsliv       

Støy       

Forurensning/ luftkvalitet       



ANNET  Negativ konsekvens  Positiv konsekvens  Ikke 
relevant 

Klima       

Annet 
 
 

     

Økonomiske 
konsekvenser, privat       

Økonomiske 
konsekvenser, kommune       
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