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Helsekonsekvensutredning 

 

- en vurdering og tilrådning fra Tjenesteområde Helse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

side 2 
 

 

 

Hole Kommune etterstreber å ivareta alle innbyggerne i kommunen på best mulig måte jfr lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid.  

Kommunen skal ha tilstrekkelig oversikt over helsetilstanden og positive og negative faktorer som 

kan påvirke helsen jfr Folkehelseloven § 5.  

I forbindelse med planlegging av minnested ved Utøyakaia i Hole Kommune er spørsmålet om en 

mulig helsekonsekvensutredning (HKU) på ny tatt opp til vurdering.  

Utredning av helsekonsekvenser handler om å synliggjøre hvorvidt et tiltak vil påvirke de 

bakenforliggende faktorene knyttet til liv og helse. Vil tiltaket medføre positive eller negative 

endringer i den forventede levealderen, i dødelighet, i forekomst av ulike sykdommer og påvirke 

befolkningens selvopplevde helse og livskvalitet?  

Kommunen kan pålegge den som planlegger eller driver virksomheten for egen regning å utrede 

mulige helsekonsekvenser av tiltaket/forhold jfr Folkehelseloven § 11. 

En slik utredning kan bare kreves dersom ulempene ved å foreta utredningen står i rimelig forhold til 

de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet utredes. 

Tjenesteområde helse har tidligere konkludert med at en slik vurdering fordrer kompetanse utover 

det kommunen og tjenesteområde Helse besitter.   

I vurdering av hvorvidt det bør gjennomføres en helsekonsekvensutredning, ble nasjonale 

kompetansesenter engasjert for å sikre spesialisert fagkompetanse i beslutningsgrunnlaget.  

 

Tjenesteområde helse legger følgende materiale til grunn for den faglige tilrådningen:   

Michel, P-O., & Hellevik, P. (2015) Psykososiale konsekvenser av nasjonalt 
minnesmerke i Hole kommune. Oslo: Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, 
Rapport nr 2/2015 
 «Hvis man skal frembringe prosesser som minsker motsetninger rundt opprettelsen av et minnested 

etter voldsomme hendelser, og begrenser psykososiale konsekvenser, bør en slik prosess baseres på 

tidligere erfaringer fra lignende hendelser, noe som framkommer av den aktuelle 

litteraturgjennomgangen. Nyere måter å håndtere disse prosessene på handler om å føre mennesker 

sammen, la alle interessenter bli hørte, og gjennom dialog komme fram til hvordan man best mulig 

kan hedre alle involverte. Dette kan igjen føre til refleksjon og tenking, ikke bare erindring og frysing 

av historien. Dette vil deretter styrke bedringsevnen og vil begrense eventuelle negative psykososiale 

konsekvenser». 

 

Witturp, H.D., & Dyregrov, A. (2018). Vurdering av behovet for helsekonsekvensutrening i 

forbindelse med etablering av minnested ved Utøyakaia i Hole kommune. Bergen: Klinikk for 

Krisepsykologi.  

Prosessen rundt etableringen av et nasjonalt minnested ved Utøya har vært langvarig og krevende for 

de berørte. Naboer, både fastboende og hytteeiere, har blitt eksponert for den mest alvorlige 
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krigslignende hendelsen i Norge i etterkrigstid, og har siden måttet forholde seg til minner om 

hendelsen og et omfattende trykk fra media og tilreisende. Slik vi ser det, har naboene i for liten grad 

blitt anerkjent som berørte og dermed heller ikke blitt tilstrekkelig involvert i prosessen som ledet 

fram til vedtaket om et minnesmerke på Sørbråten. Mangelen på støtte og anerkjennelse fra 

storsamfunnet har i seg selv representert en belastning som med stor sannsynlighet har bidratt til å 

opprettholde eller forsterke psykiske plager i ettertid. At prosessen nå i langt større grad tilrettelegger 

for medvirkning og involvering av naboene, vil dermed være viktig i fortsettelsen.   

Vi mener det vil være mulig å venne seg til et minnested og at et minnested i seg selv ikke 

representerer en betydelig påminner sammenlignet med selve øyen, og at det er lite sannsynlig at et 

minnested i fremtiden utgjør en økt risiko for helseplager. Det er likevel usikkerhet knyttet til hvilke 

aktiviteter og arrangement som vil oppstå som følge av et slikt minnested, og denne usikkerheten kan 

være belastende å forholde seg til i hverdagen. Vår anbefaling er derfor at besøksantall og formen på 

ulike aktiviteter, reguleres og informeres om, slik at naboer kan være forberedt og få anledning til å gi 

sine synspunkt i forkant. Like viktig er det å besørge skjermingstiltak og tydeliggjøre overfor 

tilreisende at det må tas hensyn til privatlivets fred og at området er et nabolag.  

Vi vurderer at det ikke er behov for en helsekonsekvensutredning knyttet til etableringen av 

minnestedet, men utelukker ikke at det kan være behov for individuell oppfølging for enkelte. For dem 

som fortsatt er plaget av traumesymptomer slik som påtrengende minner, søvnvansker eller forhøyet 

aktivering, kan det være nyttig å ta i bruk enkelte selvhjelpsmetoder. Slike metoder kan være til hjelp 

for å redusere spesifikke plager, men er ingen erstatning der mennesker trenger hjelp for mer 

omfattende plager. Da er det viktig at det sikres hjelp i kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten 

for dem som måtte ønske det. Det er et generelt viktig helseråd at de som er rammet blir anerkjent, 

lyttet til og at hjelpetilbudet er likt for alle. Av denne grunn, er det av stor betydning at både 

fastboende og hytteeiere får anerkjennelse for sin situasjon og sine behov, og en anledning til å bli 

involvert i den videre prosessen 

Lokal kartlegging/spørreundersøkelse:  

Med utgangspunkt i rapporten fra Klinikk for krisepsykologi datert 20.12.18, og kommunens 

generelle ansvar jfr Helse- og omsorgstjenesteloven og Folkehelseloven besluttet Tjenesteområde 

Helse å imøtekomme anbefalingen om å skaffe ytterligere lokal oversikt over individuelle 

hjelpebehov, helsetilstand og påvirkningsfaktorer i lokalmiljøet til de som bor i nærheten av Utøya. 

Dette geografiske området er grunnkretsene Nes/Sønsterud og Elstangen/Haglund. Gjennom 

undersøkelsen ønsket kommunen også å få tilbakemelding på innbyggernes opplevelse av 

medvirkning og involvering i Statsbyggs arbeid med forslag til reguleringsplan for nasjonalt 

minnested ved Utøykaia. 

Resultatet av kartleggingen er ment å danne grunnlag for igangsetting av hjelpetiltak som beskrevet i 

rapporten fra Klinikk for krisepsykologi; Mer informasjon om hjelpetilbud, etterreaksjoner, 

selvhjelpsmetoder, og at de som har behov sikres hjelp i kommune og/eller spesialisthelsetjenesten. 

Undersøkelsen ble sendt i brevs form til alle innbyggere og hytteeiere over 18 år innenfor de to 

grunnkretsene. Totalt utsendte brev var 570. Innbyggerne fikk mulighet til å gi sine svar skriftlig i 

ferdigfrankert konvolutt, pr telefon eller i eget møte. Tjenesteområde helse har vært opptatt av at 

alle skulle få mulighet til å uttale seg og bli hørt. 

 Med en svarrespons på 12 % kan materialet vise tendenser, men er ikke statistisk signifikant.   
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Tendensen i tilbakemeldingene er at de fleste svarer at de har det bra eller svært bra (73%). 2 % 

meddeler at de sliter, mens 12 % anser spørsmålet som ikke relevant. 2 % av respondentene svarer 

at de har behov for helsehjelp, hvilket de nå har fått tilbud om.  

Alle fikk mulighet til å gi tilbakemeldinger i fritekst om hvordan de opplever at terrorangrepet 22.juli 

og prosesser i kjølvannet av hendelsen har preget lokalmiljøet. 

I overkant av 50 % av respondentene har uttrykt i fritekst at de opplever splittelse i bygda i 

kjølvannet av 22.juli hendelsen. Tjenesteområde Helse har vært opptatt av at medvirkningsprosessen 

skulle virke samlende. 

 I samme fritekstrubrikk kom det også frem meninger for (34 %) og mot et minnesmerke (13 %). 36 

% av respondentene utrykker at de ønsker at prosessen skal ferdigstilles slik at de kan komme seg 

videre.  

Tilbakemeldingene viser varierende opplevelse av tilretteleggelse for god medvirkning og involvering 

i statsbyggs planprosess.  

Befaring Utøykaia 

Områdebefaring ved kommunelege, kommunepsykolog og tjenesteleder Helse 

Andre henvendelser (brev, telefoner, mail mm) 

Kommunen har mottatt flere henvendelser i saken fra Utstranda Velforening hvor det blant annet 

etterspørres en helsekonsekvensutredning. Kommunen har fra Velforeningen også mottatt en 

sakkyndig vurdering/synspunkter fra Arvid Jensen, spesialist i psykiatri.  

 

 

Faglig tilrådning fra Tjenesteområde Helse 

Tjenesteområde Helse anbefaler ingen helsekonsekvensutredning i saken og legger ovennevnte 

dokumentasjon til grunn for denne faglige tilrådningen:   

• Tjenesteområde Helse har ingen faglige innsigelser på rapporten «Vurdering av behovet for 

helsekonsekvensutredning i forbindelse med etablering av minnestedet ved Utøyakaia i Hole 

kommune» 2018  til klinikk for krisepsykologi. Dette gjelder både innhold og vurderinger av 

behov for helsekonsekvensutredning  

• Rapporten anbefaler ikke helsekonsekvensutredning, men vektlegger medvirkning i 

Statsbyggs planprosess og en kommunal kartlegging av evt hjelpebehov som aktuelle tiltak  

• Tjenesteområde Helse vurderer at den lokale kartleggingen/spørreundersøkelsen og andre 

mottatte henvendelser ikke gir grunnlag for å se bort fra Klinikk for Krisepsykologi sin 

rapport og anbefaling 

Viser for øvrig til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid om 

kommunens ansvar for å ivareta alle innbyggere. 

Kommunen er beredt til å gi nødvendig helsehjelp ihht anbefalinger i Klinikk for Krisepsykologi sin 

rapport. For eksempel informasjon om hjelpetilbud, etterreaksjoner, selvhjelpsmetoder og at de som 

har behov sikres hjelp i kommune og/eller spesialisthelsetjenesten 



 

side 5 
 

Tjenesteområde Helse viser videre til tidligere vedtak i kommunestyret vedrørende 

helsekonsekvensutredning 17.09.18 og opprettholder ønske om en god medvirkningsprosess:  

"Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess, jfr pkt 7.2.2., som ivaretar alle involverte, og som 

kan bidra til å styrke sosiale bånd, begrense negative psykososiale konsekvenser og styrke 

bedringsevne. Hvordan dette ivaretas gjennom hele prosessen må fremgå tydelig i planbeskrivelsen.  

 

 

 

 


