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Mal for rapport, Prosjekt HKV, Våler kommune 
 
Beskrivelse av prosessen 
Bakgrunn for deltagelse 
Prosjektet hadde som overordnet formål å skape gode forutsetninger for 
helsekonsekvensvurderinger i politisk saksbehandling i kommunene i Østfold. 
Kompetanseoppbygging for kommunenes saksbehandlere, administrative ledere og 
politikere. Prosjektgruppa ønsket å ende opp med beskrivelser av mulige prosedyrer, 
metoder og verktøy for helsekonsekvensvurderinger, samt et opplegg for videre 
kompetanseoppbygging i kommunene. 
Prosjektets hovedmål var helt i tråd med Våler kommunes behov for å øke kompetanse og 
ved hjelp av økt kompetanse implementere helsekonsekvensvurderinger i politiske saker. 
Våler kommune har ikke systematisk vurdert helsekonsekvenser i politiske saker. Det ble i 
2012 foretatt en omfattende helsekonsekvensutredning i forbindelse med reetablering av 
asyl/transittmottak på Nordbybråten. Oppdraget var satt bort til eksternt firma som 
samarbeidet med enkeltpersoner i Våler kommune. 
 
Lokal prosjektgruppe i Våler har bestått av kommunalsjef for Helse og omsorg fra september 
2014 og frem til april 2015. Fra april har folkehelsekoordinator deltatt på prosjektmøtene. 
Kommunalsjef og folkehelsekoordinator samarbeider nå om prosjektet. 
 
Våler har utviklet et verktøyet som starter med en innledning/bruksanvisning. Videre består 
skjemaer av temaer, etter samme rekkefølge som i veilederen God oversikt – forutsetning for 
god folkehelse (Helsedirektoratet, 2013), videre er det stilt en rekke spørsmål til hvert tema 
som bør tas med i vurderingen av saken. Disse spørsmålene er til dels de samme som 
Helsedirektoratet bruker i sitt verktøy. Tema og spørsmål er oppført med mulighet for å 
kommentere. Til slutt i skjemaet er det et felt for oppsummering, og med anledning for å 
beskrive positive og negative konsekvenser for saken.  
 
Verktøyet er blitt omtalt som pedagogisk og oversikt. Videre er det omtalt som enkelt å 
bruke, særlig hvis saksbehandler ikke er kjent med metodikken. Dette fordi det er mange 
spørsmål som gir deg en indikasjon på fagområdene som bør vurderes. Skjemaet har også 
blitt sett på som omfattende, med mange spørsmål.  
 
Våler kommunes deltagelse i prosjektet var basert på å følge prosjektet for å tilegne seg 
kunnskap og ytterligere kompetanse om helsekonsekvensvurderinger, for på et senere 
tidspunkt å implementere helsekonsekvensvurderinger i behandling av politiske saker. 
Senere tid har kommunen utviklet eget verktøy for vurdering og kommunene ønsker å øke 
fokuset på arbeidet og deltakelse i prosjektet.  
 
Resultater/ måloppnåelse 
 
Våler kommunes hovedmål: 
Prosjektets leveranser skal for Våler kommune gi følgende effekter: 
Økt bevissthet og kunnskap om helsekonsekvensvurderinger som en metode for å utjevne 
sosiale ulikheter i helse og sikre «helse i alt vi gjør» 
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Helsekonsekvensvurderinger skal på sikt inngå som en fast del av all kommunal 
saksbehandling. 
  
Prosjektet skal levere følgende resultater: 
En rapport som beskriver erfaringer med å inkludere helsekonsekvensvurderinger i 
kommunale kvalitetsstyringssystemer, med vekt på lærdommer som kan ha 
overføringsverdi. Rapporten skal inkludere beskrivelser av prosedyrer, metoder og verktøy 
for helsekonsekvensvurderinger 
Kompetanseheving og bevisstgjøring av politikere, sakshandlere og ledere i Våler kommune, 
innen folkehelse generelt, sosiale ulikheter og helsekonsekvensvurderinger 
Beskrivelser av hvordan kompetanseheving i forhold til helsekonsekvensvurderinger kan 
systematiseres i kommunene. 
Våler kommune har tilegnet seg kunnskap om helsekonsekvensvurderinger og har hatt 
utbytte av å delta i prosjektmøtene, også som en aktiv bidragsyter. I ettertid ser vi at Våler 
kommune ville kunne tilegnet seg ytterligere kompetanse om vi også hadde hatt mulighet til 
å prøve ut verktøyene i praksis. Vi mangler «trening» i praksisfeltet. Denne kompetansen vil 
vi tilegne oss på et senere tidspunkt, når vi innfører helsekonsekvensvurderinger i politiske 
saker. 
 
For Våler kommunes del gjenstår Kompetanseoppbygging for kommunenes saksbehandlere, 
administrative ledere og politikere. Det vil foregå høst 2015 som en del av prosjektet og i 
samarbeid med Østfold fylkeskommune 
 
Refleksjoner  
 
Våler kommune oppfatter at det vil være enkelte saker som ikke er aktuelle å 
helsekonsekvensvurdere. Der det er tydelig at politikkområdet berører levekår, det vil si 
påvirker sosiale miljøfaktorer, fysiske forhold, psykososialt miljø og livsstilsfaktorer bør det 
gjennomføres en vurdering i saksbehandlingen. Helsekonsekvensvurderinger bør på sikt 
inngå som en naturlig del av all kommunal saksbehandling, og ikke bare i politiske saker. 
Dette er beskrevet i Våler kommunes folkehelseplan 2014-2026. 
Omfattende saker som berører mange, vil i hovedsak måtte vurderes på et mer omfattende 
nivå enn saker som berører få, om det ikke dreier seg om utsatte grupper i samfunnet. På 
denne måten vil vi få differensierte vurderinger avhengig av sakens betydning/omfang. 
Saksbehandler eller leder vil måtte benytte sitt faglige skjønn i saksutredningen og mulig 
innhente kunnskap hos de av sine kolleger som innehar ytterligere kunnskap, i tillegg til å 
benytte verktøyet/sjekklisten og  eventuell veileder som er utviklet. 
Helsekonsekvensvurderinger bør legges inn i saksmalen for politiske saker i Våler kommune, 
om vurderinger er gjennomført. 
 
 
Veien videre 
 
Verktøyene skal prøves ut og implementeres etter at Våler kommune har gjennomført 
opplæring av saksbehandlere, ledere og politikere i samarbeid med Østfold fylkeskommune.  
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Vurdering av folkehelse og levekår i politiske saker 

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

Målgruppe: Saksbehandlere i kommunen 

Beskrivelse: 

 Hva: Kartlegging av om saken har vesentlige og sannsynlige positive eller negative 
konsekvenser for folkehelse og levekår 

 Hvorfor: Alle politikkområder kan påvirke folkehelse og levekår. I folkehelsestrategien et det 
nedfelt at kommunen skal vurdere folkehelse og levekår i alle politiske saker. Det vurderes å 
føre dette inn som punkt i saksmalen.  

 Hvordan: Har den aktuelle saken konsekvenser for folkehelse og levekår?  

– Mener du nei må det begrunnes hvorfor det ikke er konsekvenser.  
– Er du usikker må du hente inn informasjon for å kunne avgjøre ja eller nei på 

spørsmålet. 
– Mener du at saken har konsekvenser for folkehelse og levekår bruk vedlagt 

skjema og evt.  utvikle det slik at det passer for eget saksområde. Bruk egen 
fagkunnskap og skjønn i vurdering og beskrivelse av saken.  

 Når: Tidlig i forbindelse med forberedelse av politiske saker 

Spørsmål kan rettes til folkehelsekoordinator på folkehelsekoordinator@valer-of.kommune.no  

Dato: Sak og saksnr: 
 

Saksbehandler: 

Tema Veiledende spørsmål til vurdering Din vurdering: ja, nei, ikke aktuelt, 
kommentar 

Målgruppe  – Barn og unge (prioritert satsningsområde i 
kommunen) 

– Voksne 
– Eldre 
– Utsatte grupper (ex. Rus, psykiatri mf.) 
– Funksjonshemmede  

 

 

Oppvekst- og 
levekårsforhold  

– Påvirkes mulighet til å skaffe bolig, få lån eller 
andre finansieringsordninger? 

– Påvirkes velferdsordningene? 
– Påvirkes tilgjengelighet til skolegang og 

utdanning? 
– Påvirkes tilrettelegging for alternative 

utdanningsløp, eller tiltak for de som faller ut 
av skolen? 

– Påvirkes kvalitet på utdanningen? 
– Påvirkes tilgjengelighet til arbeid og 

sysselsetting? 
– Påvirkes forutsetningene for arbeid med helse, 

miljø og sikkerhet (HMS-arbeid). 
– Påvirkes tilgjengelighet til eller kvaliteten på 

barnehage, skole, aktivitets- og lekearealer, 
skoleveier? 

– Påvirkes foreldres situasjon slik at det kan 
oppstå barnefattigdom? 

– Påvirkes det psykososiale miljøet og mulighet 
for fysisk aktivitet for barna? 

– Påvirkes tilgang til bolig? 
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Fysiske, 
biologiske, 
kjemiske, sosiale 
miljø 

– Påvirkes befolkningen eller grupper av ytre 
miljøfaktorene som støy, luftforurensning, 
inneklima, stråling, miljøgift, kjemikalier og 
inneklima?  

– Påvirkes risikoen for smittespredning? 
– Påvirkes fysiske eller sosiale aspekter ved 

nærmiljøet – sosial inkludering? Ex. Sosiale 
møteplasser og lekeplasser.  

– Påvirkes tilgang til rekreasjons- og 
aktivitetsmuligheter? Ex. Grøntarealer og 
beplantning.  

– Påvirkes tilgang til kollektivtransport? 
– Påvirkes tilgang til gang- og sykkelveier? 
– Påvirkes samarbeid med frivilligheten? 
– Påvirkes mulighet til fysisk aktivitet? 
– Påvirkes tilgjengelighet til butikker og andre 

kommersielle eller offentlige tjenester? 
– Påvirkes forutsetningene for å drive med 

landbruk? 
– Påvirkes forutsetningene for og utøve 

helsefremmende politikk og næringsliv (inkl. 
bidra i sosialt entreprenørskap)? 

– Er det tilrettelagt for kildesortering? 
 

 

Skader og 
ulykker  

– Påvirkes risikoen for å bli utsatt for skader og 
ulykker? Personskader i hjemme, på arbeidet 
eller på institusjon.   

– Påvirkes trafikksikkerheten, særlig i tilknytning 
til skoleveier? 

– Påvirkes opplevelsen av trygghet i nærmiljøet? 
 

 

Helserelatert- 
adferd  

– Påvirkes muligheten for å etablere eller 
opprettholde sosiale nettverk og sosial støtte? 

– Påvirkes muligheten for deltakelse i foreninger 
og frivillige organisasjoner? 

– Påvirkes muligheten for å gjøre 
helsefremmende handlinger? Ex. Fysisk 
aktivitet, kosthold, bosetting, 
framkommelighet, skjenkesteder og 
serveringssteder, tobakk, sexualitet.  

– Påvirkes muligheten for makt og innflytelse 
(medborgerinvolvering)? 

– Påvirkes integrering av minoritetsbefolkninger? 
– Understøttes eller svekkes muligheten for å 

endre helseatferd i en positiv retning? 
– Påvirkes tilgjengeligheten til sunn eller usunn 

mat? Ex. Frukt og frønt i skolen, måltider på 
SFO/kantiner 

– Påvirkes matproduksjon eller matsikkerhet? 
– Påvirkes forutsetningene for gode matvaner 

(inkl amming)? 
 

 

Helsetilstand  – Påvirkes tilgangen til eller kvaliteten på helse- 
og omsorgstjenester? 

– Påvirkes helsetjenestens muligheter for 
behandling eller forebygging? 

– Påvirkes noen utsatte grupper mer enn andre? 
– Påvirkes muligheten for å arbeide 

tverrsektorielt? 
– Er det risiko for utvikling av sykdom? 
– Påvirkes økonomiske forhold? 
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Kort oppsummering/sammenfatning av helsekonsekvensvurdering knyttet til aktuelle sak 
Beskrive din vurdering. Omtal positive/negative konsekvenser.   
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