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1. Innledning
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 utgjør kommunens samlede mål og strategier på
rusmiddelområdet. Den omfatter alkohol, narkotiske stoffer og legemidler. Planen beskriver
satsingsområdene i Nes kommune innenfor forebygging, behandling og rehabilitering. Tiltakene i
planen er kategorisert som universelle, selektive og indikative tiltak.
Rammene for norsk alkoholpolitikk er fastsatt i den nasjonale alkohollovgivningen, men ansvaret
for det rusmiddelpolitiske arbeidet er i stor grad lagt til kommunene. I Meld. St. 30 Se meg! En
helhetlig rusmiddelpolitikk understrekes det at arbeidet med alkoholpolitisk og rusmiddelpolitisk
handlingsplan må inngå som en del av kommunens alminnelige planarbeid og være forankret i
kommunens folkehelsearbeid.
1.1 Nasjonale retningslinjer og lovgrunnlag
Hovedlinjene i den forebyggende rusmiddelpolitikken trekkes opp i Meld. St. 30 (2011-2012) Se
meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk og Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Disse
stortingsmeldingene er gitt bred tilslutning i Stortinget og det legges til grunn at befolkningsrettet
rusmiddelforebyggende arbeid forsterkes og videreføres innenfor rammene til disse to
stortingsmeldingene.
Primærforebyggende innsats står sentralt i både rusmiddelpolitikken og folkehelsearbeidet.
Denne innsatsen handler om befolkningsrettede tiltak, hvor perspektivet «helse i alt vi gjør» og
tilgjengelighets- og etterspørselsreduserende virkemidler står sentralt. I tillegg til
primærforebyggende tiltak er det viktig at personer som står i fare for eller er i ferd med å utvikle
et rusproblem fanges opp tidlig, og at de får et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud.
Hovedmålet til regjeringen for rusmiddelpolitikken er å redusere negative konsekvenser av
rusmiddelbruk for enkeltpersoner, for tredjepart og for samfunnet og bidra til flere friske leveår for
befolkningen. Følgende fem områder vektlegges:
-

Forebygging og tidlig innsats
Samhandling – tjenester som jobber sammen
Økt kompetanse og bedre kvalitet
Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall
Innsats for pårørende og mot passiv drikking

Folkehelsearbeid handler om å fremme livskvalitet og trivsel, å redusere risiko for sykdom,
funksjonsnedsettelse, psykiske og sosiale problemer og å forebygge ensomhet. Ved å skape et
samfunn som legger til rette for gode helsevalg har befolkningen bedre forutsetninger for å kunne
ta ansvar for egen helse. Rusmiddelpolitikk er følgelig en sentral del av folkehelsearbeidet i
kommunen.
Utover stortingsmeldingen om helhetlig rusmiddelpolitikk og folkehelsemeldingen legger følgende
dokumenter særskilt føringer for arbeidet med denne planen:
-

Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020
Meld. St. nr. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)
Meld. St. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
Rundskriv IS 1/2015, Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i
2015, Helsedirektoratet

Det er også nedfelt visse rammer for rusmiddelpolitikken i lovgivningen. Kommunen pålegges
å løse en rekke oppgaver på rusmiddelfeltet blant annet i følgende lover:
-

Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.
3
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Lov av 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid
Lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester
Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

1.2 Kommunale føringer og planforankring
Nes kommunes visjon er «Det gode liv der elvene møtes». Visjonen uttrykker et felles ønske om
en god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som
landemerke og kilde til inspirasjon. Kommunens verdier er nærhet, engasjement og synlighet.
Verdiene skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte.
Hovedmålet for folkehelsesatsingen i Nes kommune er «friske og mestrende nesbuer». Det
rusmiddelpolitiske arbeidet i kommunen er en del av folkehelsearbeidet. Fra satsingsområdene i
samfunnsdelen legger mål om rusforebyggende tiltak og tiltak rettet mot psykisk helse for barn og
unge føringer for det rusmiddelpolitiske arbeidet i kommunen. Fokus på tidlig innsats,
helsefremmende og forebyggende arbeid står sentralt.
En rusmiddelpolitisk handlingsplan dekker mange sektorer og virksomheter i kommunen, og mål
og tiltak i denne planen er tilgrensende og overlappende med andre planer. Denne planen har et
klart fokus på rusmidler, men må ses i sammenheng med:
-

4

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030. Overordnet visjon, mål og strategier, og
folkehelsesatsingen.
Handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. Oppfølging av
kommuneplanens satsingsområder.
Helhetlig oppvekststrategi for barn og unge i Nes. Overlappende tiltak for barn og unge
og forebyggende arbeid. Oppvekststrategien er under utarbeidelse, og skal være ferdig i
løpet av 2016.
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2. Situasjonsbeskrivelse
2.1 Levekårsfakta
Per 1.1.2016 har Nes kommune 20 783 innbyggere. Kommunen er arealmessig stor, og en lav
andel av innbyggerne er bosatt i tettbygde strøk sammenliknet med resten av fylket.
Alderssammensetningen er lik øvrige kommuner i Akershus og kommunen har positiv
befolkningsvekst. Nes kommunes andel personer med innvandrerbakgrunn skiller seg ikke ut fra
resten av Akershus.
I henhold til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har Nes kommune høy andel ungdom og voksne
med lavt utdanningsnivå. I befolkningen som er 16 år og eldre har kun 19,8 prosent høyere
utdanning. Tilsvarende tall for Akershus er 35,9 prosent. Prosentandelen er lavere for menn enn
for kvinner.
2.2 Rusmiddelsituasjonen i Norge
Avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet1 publiserer årlig rapporten Rusmidler i
Norge med statistikk over forbruk av alkohol og andre rusmidler. Gjennom denne rapporteringen
følges utvikling og endring i befolkningens bruk av rusmidler. Faktagrunnlaget under er hentet fra
denne rapporten, med mindre annet er spesifisert i fotnoter.
Alkohol
Alkoholforbruket deles inn i to hoveddeler. Den ene er det vi kaller registrert forbruk, og omfatter
salg fra butikker, Vinmonopolet AS og skjenking fra kafeer, restauranter, barer og lignende. Den
andre er det vi kaller uregistrert forbruk, og dette omfatter dels fra lovlig turistimport og
hjemmeproduksjon, dels fra lovlig eller ulovlig grensehandel, dels fra ulovlig import (smugling) og
ulovlig hjemmeproduksjon (hjemmebrenning).
SSB publiserer årlig statistikk på registrert omsetning av alkohol. Dette omfatter alle
alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres av produsenter og importører. Tabellen under
viser antall liter ren alkohol2 fordelt på innbyggere over 15 år.
År

2010

2011

2012

2013

2014

Alkohol totalt

6,59

6,43

6,21

6,22

6,06

Omsetning av alkohol (alkoholliter) per innbygger. Kilde: SSB.

I tillegg til registrert alkoholforbruk viser statistikk at taxfree-salget ved norske flyplasser bidro
med 0,57 liter ren alkohol per innbygger over 15 år i 2014. Grensehandel anslås til omtrent
0,5 liter ren alkohol per innbygger over 15 år årlig. Dette betyr at man kan legge til 1,07 liter ren
alkohol per innbygger til tallene i tabellen over.
85 prosent av den voksne befolkningen drikker alkohol. Beruselse er vanligere i yngre
aldersgrupper enn eldre, og 27 prosent i alderen 16-24 år oppgir at de har vært tydelig beruset
én gang eller flere ganger den siste måneden. Beruselsesfrekvensen avtar med økende alder.
Likevel viser forskning et økende alkoholforbruk for kvinner og eldre.
Gjennomsnittlig debutalder for alkohol holder seg stabil på 14,5 år for øl og 15 år for vin og
brennevin.3
Sammenliknet med andre land har Norge et relativt lavt alkoholkonsum. Samtidig har vi et
drikkemønster som kjennetegnes av at det drikkes i store kvantum når vi først drikker. Økningen i
alkoholkonsum, særlig i den voksne delen av befolkningen, blant kvinner og eldre, gir grunn til
bekymring og må møtes med forsterket innsats.
1

Tidligere SIRUS – Statens institutt for rusmiddelforskning. Ble overført til FHI fra 1. januar 2016.
Når man skal regne ut alkoholkonsumet omregner man omsetningen av alkoholholdig drikk til ren alkohol, før man finner
gjennomsnittsforbruket per person.
3
forebygging.no, 2015
2

5
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Narkotiske stoffer
Det er naturlig nok ikke noen registerdata over omsetningen av narkotika. For å kunne si noe om
narkotikamarkedet brukes i stedet tollvesenets og politiets beslag av ulike stoffer, samt opplevd
tilgjengelighet og prisutvikling.
Cannabis er den største gruppen narkotika i Norge, og utgjør 44 prosent av alle beslag.
Amfetamin og metamfetamin er den nest største gruppen, og økningen i forekomsten av
metamfetamin i Norge er bekymringsfull. Bruken av kokain er stigende, mens bruken av heroin
viser en liten nedgang.4
I 2015 oppgav 20,9 prosent av den voksne befolkningen at de har brukt cannabis noen gang i
løpet av livet. 4,2 prosent har brukt cannabis i løpet av det siste året, og 1,7 prosent i løpet av
den siste måneden.
Bruken av cannabis er mest utbredt blant unge. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 13,6 prosent av
mennene og 7,1 prosent av kvinnene at de har brukt cannabis i løpet av det siste året. Når det
gjelder bruk av andre narkotiske stoffer viser siste års undersøkelser at 6-7 prosent i samme
aldersgruppe oppgir at de har brukt amfetamin eller kokain noen gang, og 1-2 prosent av disse i
løpet av det siste året. Andelen 15-16 åringer som oppgir at de har brukt cannabis noen gang i
løpet av de siste 30 dagene er 2 prosent. 7 prosent oppgir at de har brukt det noen gang.
Anslaget på antall sprøytemisbrukere i 2012 var mellom 7 200 og 10 100 brukere.
Vanedannende legemidler
Med vanedannende legemidler menes legemidler som brukes i medisinsk behandling, men som
kan resultere i en avhengighetstilstand hos pasienten. En del pasienter bruker disse legemidlene
i større mengder og/eller i lengre tid enn anbefalt. Dette kan ha negative konsekvenser både for
enkeltpersoner og for samfunnet.
Vanedannende legemidler omfatter i hovedsak sovemidler, angstdempende midler, sentralt
virkende smertestillende midler, sentralstimulerende midler, midler til behandling av
opioidavhengighet og enkelte hostestillende midler.5 Disse legemidlene har reseptstatus A
(narkotiske stoffer) eller B (andre vanedannende legemidler).
I 2013 fikk 1,2 millioner nordmenn over 18 år utlevert vanedannende legemidler.6 Dette tilsvarer
35 prosent av befolkningen. Andelen ungdom på 15-16 år som oppgir at de noen gang har brukt
vanedannende legemidler har i tiden 1995-2011 ligget stabilt mellom 10 og 14 prosent. Videre
viser tall at andel i befolkningen mellom 16 og 79 år som bruker sovemidler i løpet av de siste
12 måneder har ligget stabilt på 10-12 prosent, mens bruk av smertestillende er klart større og i
overkant av 25 prosent.
Bruk av sovemidler øker med aldersgruppene, og det er en høyere andel kvinner enn menn som
bruker smertestillende. Eldre bruker ofte mange legemidler, og er dermed mer utsatte for
bivirkninger og interaksjoner. En mindre gruppe mennesker kommer inn i et mønster med økende
doser og toleranseutvikling. Disse bruker ofte kombinasjon av medikamenter eller medikamenter
kombinert med alkohol eller narkotika.
2.3 Rusmiddelsituasjonen i Nes kommune
Alkoholomsetning
Nes kommune har per april 2016 15 salgsbevillinger for alkoholholdig drikk inntil
4,7 volumprosent alkohol og 15 skjenkebevillinger. I tillegg er det ett vinmonopolutsalg i
kommunen. Omsetningsoppgaver fra salgs- og skjenkestedene i kommunen og Vinmonopolets

4
5
6

6

Helse- og omsorgsdepartementet, 2012; SIRUS, 2014
Folkehelseinstituttet, 2013
Folkehelseinstituttet, 2013
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salgstall fra polutsalget på Årnes gir et anslag for alkoholkonsumet blant kommunens
innbyggere.7

Salg
Skjenking

2011
572 141

2012
468 872

2013
468 872

2014
562 939

2015
590 422

36 067

43 573

43 573

53 377

38 085

2013
171 000

2014
176 000

2015
170 000

Omsetningstall for alkohol, liter, Nes kommune 2011-2015

2011
172 000

Antall liter

2012
168 000

Salgstall (liter) Årnes polutsalg, hentet fra www.vinmonopolet.no.

Nedgang i salgstallet for Vinmonopolet fra 2014 til 2015 forklares med økt innreisekvote fra 1. juli
2014 taxfree-regler.
Trygg 24 samarbeider med Nes kommune om kontroll av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger, og har avtale med alle kommunene på Øvre Romerike. Etter gjennomførte
kontroller i kommunen høsten 2015 rapporterer Trygg 24 om et tydelig høyere beruselsesnivå i
Nes sammenliknet med de andre kommunene på Øvre Romerike.
Ungdata-undersøkelser
Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført på ungdomsskolene og de videregående skolene i
kommunen i 2014. Spørreundersøkelsen har en rekke levekårsspørsmål. Svarprosenten på
ungdomsskolene var 85 prosent og på de videregående skolene 65 prosent.
Tall fra undersøkelsen viser at debutalderen for alkohol i Nes kommune er svært lav. Trenden er
den samme i resten av landet, det betyr likevel ikke at disse tallene ikke er bekymringsfulle.
4 prosent av elevene ved ungdomsskolene og 2 prosent av elevene ved de videregående
skolene svarer at de var under 10 år første gang de drakk en alkoholenhet eller drink.
Videre viser resultatet at 26 prosent av ungdomsskoleelevene var mellom 10 og 15 år første
gangen de drakk en alkoholenhet eller drink. Blant videregåendeelevene viser samme resultat
20 prosent. Nes kommune vil i gjeldende kommunestyreperiode jobbe for å heve debutalderen
for alkohol blant kommunens barn og unge.

Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en
alkoholenhet eller en drink?

Prosent

75

68

50

25

26

21
4 2

2 0

4 4

5 7

8 9

1 1
10 år

11 år

12 år

13 år

14 år

21

7

7
1

0

1 2

16 år

17 år

18 år
eller
eldre

0
Har
under
aldri
10 år
drukket
så mye
alkohol

Ungdomsskole

15 år

Videregående skole

7

Som beskrevet tidligere vil ikke omsetningstall alene gi sikre tall for alkoholkonsum fordi disse ikke dekker grensehandel,
taxfree-salg, handelslekkasjer mellom kommuner ol.
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I undersøkelsen svarer 14 prosent av elevene på ungdomsskolen at de har drukket seg beruset
minst én gang i løpet av det siste året. Kun halvparten av de samme elevene svarer at de aldri
har drukket alkohol. På videregående skole svarer 64 prosent av elevene at de drikker alkohol av
og til og månedlig. Kun 39 prosent svarer at de aldri har vært beruset i løpet av de siste seks
månedene.
Når det gjelder foreldrenes holdning til alkoholforbruk svarer 7 prosent av elevene i
ungdomsskolen at de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine. 59 prosent svarer at de ikke
får lov til å drikke alkohol før de er 18 år. I videregående skole svarer 28 prosent at de har
foreldre som ikke tillater at barna drikker alkohol før de er 18 år. Disse resultatene viser at det er
behov for å jobbe aktivt med holdningsarbeid i denne perioden, med mål om å senke andelen
mindreårige som får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine.

Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?
100
79

Prosent

75
57
50
28
25

15

14
7
0
Ja

Nei
Ungdomsskole

Vet ikke

Videregående skole

Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol?
75

Prosent

59
50
36
25

17

12

9

4

6

6

14
2

10
4

9

14

0
At jeg aldri At jeg ikke
noen gang får lov til å
bør bruke
bruke
alkohol
alkohol før
jeg er 18 år

At jeg ikke
får lov til å
bruke
alkohol før
jeg er 16 år

Ungdomsskole

8

At det
At jeg kan
kommer an gjøre som
på hvordan
jeg vil
jeg oppfører
meg når jeg
bruker
alkohol

Videregående skole

Annet

Vet ikke
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På spørsmål om bruk av andre rusmidler svarer 10 prosent av elevene på videregående skole og
4 prosent av elevene på ungdomsskolen at de har brukt hasj i løpet av de siste 12 månedene.
Tallene ligger 1 prosent over landsgjennomsnittet.

Andel som svarer at de minst én gang i løpet av de siste
12 måneder har "brukt hasj eller marihuana"

Prosent

50

25

10
4
0
Ungdomsskole
Ungdomsskole

Videregående skole
Videregående skole

Politiets statistikk
Nes lensmannskontor melder om en økning i antall voldssaker i Nes kommune i 2015. Det var
også en økning i antall narkotikasaker sammenlignet med 2014, fra 123 til 152 saker. I 2015 var
det i tillegg to store narkotikasaker i Nes.8
Diagrammet under viser aldersfordelingen på straffbare forhold i Nes kommune i 2015 for unge
under 18 år. 11 ungdommer mellom 15 og 18 år ble anmeldt for første gang i 2015. Det er en
liten nedgang sammenlignet med året før. Politiet samarbeider tett med ungdomsteamene og
utekontaktene for å fange opp flest mulig i denne gruppen.

Aldersfordeling straffbare forhold i Nes kommune i
2015. Unge under 18 år
100

Prosent

75

50

25

16

17

13 år

14 år

21

26
20

0

8

15 år

Raumnes, 2016. -Lensmannen er fornøyd, artikkel 24. januar 2016.

16 år

17 år
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Selv om det ikke trenger å være en sammenheng mellom rusmiddelbruk og straffbare forhold
forøvrig, ser politiet i Nes likevel en sammenheng i deler av ungdomsmiljøet i kommunen.
Lensmannskontoret ser en trend som viser at alkoholen er byttet ut med cannabis og marihuana.
Ungdommene som har prøvd cannabis eller røyker regelmessig kan ikke karakteriseres som
enten ressurssterke eller ressurssvake, og heller ikke om de har det politiet oppfatter som enten
ressurssvake eller ressurssterke foreldre. Dette er en endring i Nes. Debuten for cannabis blant
mange ungdommer skjer gjerne etter inntak av alkohol, men politiet mener at det virker som om
dette ikke nødvendigvis behøver å henge sammen. Noen prøver også cannabis uten å være
påvirket av andre rusmidler først.
Lensmannskontoret har opplevd store utfordringer rundt flere ungdomsgrupper med ungdom
under 18 år hvor det har vært høy forekomst av alkohol og narkotika. Enkelte av ungdommene
har jevnlig kontakt med politiet. Lensmannskontoret mistenker også at de eldre
ungdomsgjengene omsetter både narkotika og alkohol til de yngre, og mottok over tid flere
bekymringsmeldinger fra ungdomsklubben på Årnes der ungdom under 18 år møtes etter
skoletid. Den noe eldre grupperingen oppholdt seg svært ofte i umiddelbar nærhet til denne
ungdomsklubben, trolig for å omsette ulovlige varer.
Det er politiet som sender inn flest bekymringsmeldinger til barnevernet knyttet til rusmisbruk
blant foreldre og ungdom. I 2015 mottok barnevernet i Nes kommune 299 bekymringsmeldinger,
hvorav 68 av disse var knyttet til rusmisbruk. 15 av disse 68 meldingene er knyttet til ungdom, de
fleste 16 og 17 år gamle.
Vanedannende legemidler
Folkehelsebarometeret for Nes kommune viser at vi har en høyere andel av innbyggere som
bruker legemidler mot psykiske lidelser, inkludert sovemidler, sammenliknet med fylket og landet
som helhet.9
Det blir også spurt om vanedannende legemidler i Ungdataundersøkelsen. Resultatene i denne
viser at 46 prosent av elevene bruker reseptfrie legemidler sjeldnere enn én gang i uka.
2,7 prosent av elevene som svarer på undersøkelsen sier at de har brukt valium eller lignende
uten resept. 2 prosent av elevene på videregående skoler har brukt valium eller lignende uten
resept.
Tilbud til rusavhengige
Virksomhet for psykisk helse og avhengighet melder om varierende tilbud for rusavhengige i
Nes kommune. Rusavhengige som kommer ut fra behandling får hjelp av ruskonsulent for
å skaffe en egnet bolig. De får også oppfølging og samordnet tjenestetilbud koordinert av en
ruskonsulent. Samtidig påpekes det at boligtilbudet til rusavhengige i Nes ikke er fullverdig, og at
det er behov for flere bemannede boliger.
I tillegg er det ikke gode nok tilbud for rusavhengige personer over 23 år. Kommunen har kun et
redusert tilbud om aktivitet og arbeid for denne gruppen. Disse personene ønsker en meningsfull
hverdag og har behov for arbeidstrening, da dette er en viktig del av rehabiliteringsarbeidet og
hjelp til selvhjelp. Nes kommune tilbyr et opplegg i dag, men erfaringer viser at dette ikke er godt
nok tilpasset brukergruppen.

9
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3. Mål og strategier
3.1 Regjeringens mål og strategier
Regjeringens hovedmål er å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for
enkeltpersoner, for tredjepart og for samfunnet og bidra til flere friske leveår for befolkningen.
Dette skal sikres gjennom en helhetlig rusmiddelpolitikk, fra virksom forebygging, tidlig innsats og
hjelp til de som har omfattende rusproblemer, til en politikk som også ivaretar pårørende og
tredjepart som rammes av skader av rusmiddelbruk.10 Regjeringen vektlegger særlig følgende
fem områder:
1) Forebygging og tidlig innsats
Å begrense tilgjengeligheten til rusmidler er det meste effektive forebyggende virkemidlet. Dette
omhandler en restriktiv alkoholpolitikk, å bekjempe narkotika gjennom forbud, innsats mot
narkotikahandel og organisert kriminalitet. Videre er det viktig med etterspørselsreduserende
tiltak som forebygging, behandling, rehabilitering og skadereduksjon.
2) Samhandling – tjenester som jobber sammen
Det er viktig å sikre helhetlige og tilgjengelige tjenester som bygger på et sterkt bruker- og
mestringsperspektiv. Samhandlingsreformens mål skal etterleves også på rusfeltet. Det skal
legges til rette for styrket kommunale tjenester kombinert med tilgjengelig og desentralisert
spesialisthelsetjeneste.
3) Økt kompetanse og bedre kvalitet
Det er viktig å øke kompetansen om rus, avhengighet og psykisk helse i alle sektorer. Mer og
bedre data på rusmiddelområdet er en sentral del av dette. Regjeringen vil gjennom
Opptrappingsplanen for rusfeltet styrke forskning og undervisning, kompetanse, rekruttering og
kvalitet i alle tjenester. I tillegg er det viktig å heve kompetansen i frivillig sektor, og å styrke
samarbeidet mellom offentlig tjenesteapparat og frivillig sektor.
4) Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall
Det er et mål for regjeringen å avskaffe åpne rusmiljøer og sikre trygge og gode sentrumsmiljøer.
Samtidig må innsatsen mot tungt avhengige styrkes for å redusere skader og dødsfall. Personer
med rusproblemer skal i større grad møtes med helsehjelp heller enn tradisjonell straff.
5) Innsats for pårørende og mot passiv drikking
Her er det særlig fokus på barn som pårørende av rusavhengige foreldre, barn født med
alkoholskader og barn født av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling).
Videre er det viktig at helse- og omsorgstjenestene er oppmerksomme på at pårørende kan ha
egne behov som må ivaretas. Pårørende er en viktig ressurs for personer med rusproblemer, de
har erfaringskompetanse som behandlere og som tjenestene kan dra nytte av.
3.2 Mål og strategier for Nes kommune
Nes kommunes mål for rusmiddelpolitikken bygger på det nasjonale målet om å redusere
negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner, for tredjepart og for samfunnet og
bidra til flere friske leveår for befolkningen. Videre skal vi, i henhold til mål og strategier i
kommuneplanens samfunnsdel, jobbe for god livskvalitet for kommunens innbyggere. Vårt mål er
«friske og mestrende nesbuer».

10

Helse- og omsorgsdepartementet, 2012

11

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020

Vedtatt i Kommunestyret 10. mai 2016

Med fokus på tidlig innsats, helsefremmende og forebyggende arbeid og tiltak rettet mot psykisk
helse for barn og unge, er følgende strategier og innsatsområder prioritert i det rusmiddelpolitiske
arbeidet i Nes kommune 2016-2020:
-

Lokalt tilpasset alkoholpolitikk
Forebyggende arbeid mot barn og unge
Forebyggende arbeid og kompetanseheving for voksne
Tidlig innsats mot risikogrupper
Gode oppfølgingstjenester mot risikogrupper
Styrking og samordning av kommunale tjenester
Styrke botilbudet for rusavhengige

3.3 Aktørene i kommunen
Hjemmet
Foreldre og andre omsorgspersoner har den viktigste rollen i barns oppvekst, og de har også en
sentral rolle i det forebyggende arbeidet. Foreldre og foresatte er rollemodeller og setter grenser
for barna. Foreldre må ha kunnskap om rusmidler og deres virkemåter, og bevissthet om at deres
holdninger og drikkemønster påvirker barnas levemåte.
Barnehage
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,
og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen bidrar til å gi barn
en god barndom der de får utvikle seg til å bli selvstendige individer og lære å ta ansvar. Etter
loven har barnehagen opplysningsplikt til sosialtjeneste, kommunal helse- og omsorgstjeneste og
barnevern hvis det oppdages forhold som bør føre til tiltak fra kommunens side.
I et rusforebyggende perspektiv kan følgende to oppgaver dekkes av barnehagene: å oppdage
og hjelpe barn som lider på grunn av problematisk rusmiddelbruk i familien, og å bidra til at barn
får et grunnlag som gjør de robuste i møte med rusmidler senere i livet. Barnehagene har daglig
dialog og tett samarbeid med foreldre og foresatte, og kan i noen tilfeller fungere som en ekstra
støtte eller veileder for foreldre som har det vanskelig og videreformidle kontakt med andre
fagpersoner.
Skole
Skolene er forpliktet gjennom kunnskapsløftet til å drive holdningsskapende arbeid og
kunnskapsheving rundt temaet rus. Mye av dette arbeidet er knyttet opp mot læreplanene
skolene arbeider etter, særlig læringsmål i fagene samfunnsfag, RLE og naturfag. Det legges
vekt på kontaktlærers rolle, både med tanke på klassemiljø og kontakt med den enkelte elev og
foreldrene.
På ungdomsskolene har programmet «Alle har en psykisk helse» blitt gjennomført i samarbeid
med skolehelsetjenesten. De videregående skolene gjennomfører veiledning og informasjon om
psykisk helse («VIP») for elevene på Vg1.
Videre er det etablert samarbeid mellom grunnskole og videregående skoler gjennom rektorene
og arbeid i rådgivernettverk om rusforebyggende arbeid med ulike virksomheter i kommunen. De
videregående skolene samarbeider også godt med miljøarbeidertjenesten og har rusteam på
skolene bestående av rådgivere, helsesøster og miljøarbeider.
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten driver sitt virke ut fra lov om barneverntjenester, og arbeider forebyggende på
flere arenaer. Tjenesten er blant annet en pådriver for å styrke førstelinjetjenesten i skoler og
barnehager for å gjøre det forebyggende arbeidet blant barn og familier best mulig. I situasjoner
der en rusmisbruker er gravid, er barneverntjenesten delaktig i ansvarsgruppe sammen med
svangerskaps- og barselomsorgstjenesten, helsestasjon, ruskonsulent, fastlege og NAV. I tillegg
iverksetter barneverntjenesten ulike hjelpetiltak for ungdom for å redusere videre skjevutvikling,
relasjonsforstyrrelser og reguleringsproblematikk, og avhengighetsproblematikk.
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Barnevernstjenesten har også mulighet til å fatte tvangstiltak om plassering og tilbakehold i
institusjon uten eget samtykke overfor ungdommer under 18 år som har vist alvorlige
atferdsvansker, jf. lov om barnevernstjenesten § 4-24. Barneverntjenesten samarbeider tett med
spesialisthelsetjenesten.
Barneverntjenesten er en del av Familiens hus.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og
psykisk helse, samt fremme gode sosiale og miljømessige forhold. Helsesøster og jordmor tar
fast opp tema knytte til rusmiddelbruk. Helsestasjon for ungdom er også en del av tjenesten. Her
kan ungdom ta opp spørsmål knyttet til rusmiddelbruk.
Skolehelsetjenesten gir helseopplysninger på skolen i form av grupper for elever og foreldre i
utvalgte klassetrinn, og individuelle samtaler om aktuelle temaer når den enkelte elev har behov
for dette. Skolen er sentral som arena for rusforebyggende arbeid, og helsesøstrene med sin
helsefaglige kompetanse er en viktig ressurs for skolene i dette arbeidet. Skolehelsetjenesten er
sentral i undervisningsopplegget «Alle har en psykisk helse» på ungdomsskolene, og veiledning i
psykisk helsearbeid («VIP») på de videregående skolene.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en del av Familiens hus.
Åpen barnehage
Målet med barnehagen er å bygge sosiale nettverk, bidra til trygghet i foreldrerollen og gi gode
opplevelser for barn og voksne. Her kan foreldre få støtte, hjelp og veiledning i hverdagen etter
egne behov og ønsker. Blant annet tema knyttet til hvordan foreldrenes alkoholbruk påvirker
barna.
Åpen barnehage er en del av Familiens hus.
Avdeling fritid og forebygging
Avdeling fritid og forebygging arbeider rusforebyggende på flere arenaer, blant annet på
fritidsklubbene i kommunen, med feltarbeidertjeneste, UngdomsLOS, drift av Oasen dagsenter og
Nes eldresenter. Avdelingen tilbyr ferie- og fritidsaktiviteter på lavterskelnivå og aktivitetstilbud til
ungdomsskoleelever som har utfordringer i skolehverdagen og ved å være tilstede i
ungdomsmiljøene både ved arrangementer og ellers. Feltarbeidertjenesten følger opp
risikoutsatte ungdommer og tilbyr Hasjavvenningsprogrammet – et åtteukers program for de som
ønsker å slutte med hasj eller marihuana, og FRAM – et tjenestetilbud med fokus på fremtid,
aktivitet og mestring for ungdom og unge voksne fra 16 til 26 år som står utenfor utdanning og
arbeid. Frivilligsentralen og tilskuddordning til lag og foreninger ligger også under avdelingen.
Virksomhet for psykisk helse og avhengighet
Virksomhet for psykisk helse og avhengighet er en tverrfaglig tjeneste som retter seg mot
personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk, og/eller de som står i fare for å utvikle
psykisk sykdom og/eller rusrelaterte problemer. Virksomheten driver oppsøkende arbeid, og
tilbudet omfatter behandling gjennom samtaler, støtte og veiledning, kurs og gruppeterapi, bolig,
samt praktisk bistand i hverdagen. Mot aktive og eldre brukere jobbes det med motivasjon til
endring. Ruskontaktene fungerer også som los-funksjon mot andre instanser som kan bidra til
bedring for bruker. Brukere som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) får oppfølging i
henhold til LAR-veileder for spesialisthelsetjenesten. Psykisk helsearbeid omfatter også arbeid på
overordnet nivå, med opplæring og helsefremmende tiltak, og veiledning til andre virksomheter i
kommunen.
Virksomheten driver forebyggende arbeid særlig mot barn og unge med atferdsproblemer, barn
av rusmiddelbrukere og psykisk syke foreldre og barn av innsatte i fengsel.
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Strategi- og utviklingsavdelingen
Strategi- og utviklingsavdelingen har ansvar for forvaltning av kommunens bevillingssystem, og
innehar SLT-/oppvekstkoordinator og folkehelsekoordinator-funksjonene. Avdelingen har støtteog koordineringsfunksjon i kommunen, og skal legge til rette for at det jobbes mer helhetlig og på
tvers. Hensikten er at koordineringen av kommunens tjenester blir mer kraftfull og å sikre
forankring av prioriteringer. SLT-/oppvekstkoordinatoren har ansvaret for å koordinere og utvikle
samordningen av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Dette er et arbeid kommunen driver i
samarbeid med Nes lensmannskontor. Folkehelsekoordinatoren koordinerer folkehelsearbeid
etter folkehelseloven og sikrer forankring på tvers av sektorer og virksomheter i kommunen.
Nes kommune som arbeidsgiver
Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk (AKAN) ble etablert i 1963,
og er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten. AKANs formål er å forebygge
rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å gripe fatt i
risikofylt rusmiddelbruk, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får et tilbud om hjelp.
Nes kommune vedtok i 1996 en AKAN-avtale med retningslinjer. Retningslinjene inngår i sin
helhet i kommunens HMS-system. Hensikten med AKAN i Nes kommune er å opprettholde et
rusfritt arbeidsmiljø og å hjelpe ansatte med rusproblemer. Ved å ha en konsekvent holdning til
rusmidler og arbeid ønsker Nes kommune først og fremst å bidra til å forebygge at ansatte
utvikler rusproblemer.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er ansvarlig for utformingen av rusmiddelpolitikken rettet mot ansatte
i Nes kommune, mens IA-utvalget organiserer AKAN-arbeidet i kommunen.
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4. Universelle forebyggende tiltak
4.1 Alkoholpolitikk
Alkoholpolitikken i Nes kommune bygger på nasjonale lover og regler for omsetning av alkohol,
herunder hovedformålet med alkoholloven: «Regulering av innførsel og omsetning av
alkoholholdig drikk for å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle
skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket
av alkoholholdig drikke».
Nes kommune har som hovedmål å sikre trygt uteliv i kommunen, og at salg og skjenking av
alkohol foregår på en forsvarlig måte. Vi ønsker en sunn og seriøs næring med bevillingshavere
som er bevisst de plikter og ansvar det innebærer å ha salgs- eller skjenkebevilling. I tillegg
ønsker Nes kommune å jobbe for at ingen tredjepersoner skal bli plaget av andres alkoholbruk.
Passiv drikking er premissgivende for den nasjonale rusmiddelpolitikken, og skal også være det i
Nes kommune.
En viktig forutsetning for å få til dette er god dialog og samarbeid mellom kommunen som
bevillingsmyndighet, bevillingshavere, kontrollmyndighet og politiet. Kommunen vil jobbe aktivt for
å sikre dette, blant annet ved å arrangere av informasjonsmøter, dialogmøter og ansvarlig
vertskapskurs.
I tillegg til hovedmålet for alkoholpolitikken ønsker Nes kommune særskilt å jobbe for:
-

Å hindre salg og skjenking av alkohol til mindreårige
Å hindre salg og skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer
Å sikre forsvarlig drift av skjenkesteder
Å sikre trygge ungdomsmiljøer og rusfrie ungdomsklubber

4.1.1 Nes kommunes forvaltning av alkoholloven
Bevillingssystemet er et av de viktigste virkemidlene i alkoholpolitikken. Systemet regulerer
tilgjengeligheten til alkohol ved å bestemme når og hvor det skal selges og skjenkes alkohol, og
hvem som kan drive med slik virksomhet.
Alkoholloven er ikke en rettighetslov slik serveringsloven er. Dette innebærer at kommunen som
bevillingsmyndighet kan utøve skjønn i vurdering av om lovens krav er oppfylt og om bevilling bør
gis.
Bevillinger for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Nes kommune gis for maks fire år, og
opphører senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. alkoholloven § 1-6.
I tillegg kan det gis bevilling for en bestemt del av året eller en bestemt enkeltanledning.
Alkoholloven stiller krav om at en rekke kriterier må være oppfylt for at en søker skal vurderes
å gis salgs- eller skjenkebevilling. Disse er:
-

Uklanderlig vandel for eier, bevillingshaver, styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7b
og § 1-7c.
Styrer og stedfortreder må være over 20 år, og ha bestått kunnskapsprøven for alkohol,
jf. alkoholloven § 1-7c.
Lokalet må være regulert og godkjent av bygningsmyndigheten for den virksomhet som
skal bedrives.
Søker må ha serveringsbevilling, jf. serveringsloven § 3, da dette er nødvendig for
å kunne utøve en skjenkebevilling.

Utover formelle krav i alkoholloven kan kommunen sette egne vilkår knyttet til bevillinger,
jf. alkoholloven § 4-3. Dette er et viktig alkoholpolitisk instrument hvor kommunen har mulighet til
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å ta ut potensialet av virkemidlene i alkoholloven. Bestemmelsen tydeliggjør ansvarsforholdet
mellom stat og kommune; staten trekker opp rammene11 for omsetning av alkoholholdig drikk,
mens kommunene har ansvar for å utforme lokale tilpasninger.
Nes kommune har med utgangspunkt i disse føringene i alkoholloven utformet alkoholpolitiske
retningslinjer. Under følger en gjennomgang av forhold som har særlig betydning.
4.1.2 Alkoholpolitiske retningslinjer i Nes kommune
Hensyn til barn og unge – alkoholfrie soner
Møteplasser for barn og unge skal være trygge. Det er en selvfølge i Nes kommune at slike
steder er rusmiddelfrie. Nes kommune ønsker med alkoholpolitiske retningslinjer å sikre at det
ikke selges eller skjenkes alkohol på arrangementer som retter seg mot barn og unge under
18 år.
Idrettsarrangementer er arenaer for forebyggingsarbeid og holdningsskapende arbeid, og aktivitet
som ikke kombineres med alkoholforbruk. Salg eller skjenking av alkohol skal ikke foregå på
idrettsarrangementer.
Det skal også tas særskilt hensyn til barn og unge ved behandling av søknader til
enkeltanledninger.
Forsvarlig utøvelse av bevilling
Nes kommune ønsker å sikre at bevillingshavere utøver sin bevilling på en forsvarlig måte. Dette
innebærer at ansatte ved salgs- og skjenkesteder ikke skal konsumere alkohol i arbeidstiden, og
heller ikke være påvirket av andre rusmidler i arbeidstiden.
Som et ledd i å sikre et trygt uteliv er det bevillingshavers plikt å sørge for at det er tilstrekkelig
antall ansatte på jobb. Videre plikter utesteder og arrangører av spesielle arrangementer å ha
tilstrekkelig antall godkjente ordensvakter. Vakter skal godkjennes av politiet.
Forsvarlig drift handler også om å sørge for at mindreårige ikke skjenkes alkohol, og at unge
under 20 år ikke skjenkes brennevin.
Skjenkestedene anbefales også å politianmelde bruk av falsk eller andres legitimasjon, og
oppfordres til å informere om dette ved inngangen til lokalet.
Vilkår for bevilling
Helsedirektoratet har i samarbeid med Kompetansesenteret for rus Øst (KoRus Øst) utviklet
e-læringsverktøyet Ansvarlig vertskap. Dette kurset handler om å bidra til et trygt og hyggelig
uteliv ved ikke å skjenke mindreårige eller åpenbart påvirkede gjester. Kurset gir kunnskap om
regelverk og situasjonshåndtering som er nyttig for de som jobber i utelivsbransjen.
Nes kommune mener dette e-læringskurset gir bevillingshaverne enda mer kunnskap og
kompetanse om sitt ansvar og sine plikter, og det stilles fra ny bevillingsperiode et tilleggskrav om
at styrer, stedfortreder og andre ansatte på skjenkestedet må ha gjennomført
e-læringsprogrammet Ansvarlig vertskap.
I tillegg videreføres bestemmelsen om at det ikke innvilges salgs- eller skjenkebevilling til steder
hvor spilleautomater inngår som en del av driftskonseptet. Det er liten tvil om at det kan oppstå
uheldige virkninger av å kombinere alkoholbruk og pengespill, og Nes kommune forutsetter at
bevillingshavere ikke tillater noen form for pengespill i lokaler hvor det skjenkes alkohol.
Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 ligger som vedlegg 1.
4.1.3 Andre alkoholpolitiske tiltak
Som en forlengelse av e-læringskurset Ansvarlig vertskap, vil kommunen arrangere Ansvarlig
vertskapskurs for alle bevillingshavere hvert fjerde år, i forbindelse med ny bevillingsperiode.
11
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Dette skal fungere både som en møtearena/bransjetreff og som et oppfølgingskurs med mer
spesifikke problemstillinger relatert til utelivet og næringen i kommunen.
Nes kommune vil også gradvis øke antall salgs- og skjenkekontroller i kommende
bevillingsperiode. Vi er etter alkoholforskriften § 9-7 pålagt å gjennomføre minst tre ganger så
mange kontroller som antall salgs- og skjenkesteder i kommunen. Med økt antall kontroller vil
kommunen som bevillingsmyndighet, i tillegg til å gjennomføre selve kontrollene, oftere kunne gi
råd og veiledning til bevillingshaver slik at omsetning av alkohol skjer i samsvar med regelverket.
Kommunen mener dette er et positivt tiltak både for bevillingshavere og for utelivet i Nes.
Drikkekulturen i Norge kjennetegnes av såkalt helgefyll, med høyt alkoholinntak. Dette er også
tilfellet i Nes. Tilgjengeligheten til alkohol er høy og konsumet er mer synlig enn før. Det er behov
for å gjøre innbyggerne mer bevisste på skadevirkningene alkohol har. Vi ønsker å skape
bevissthet om situasjoner der alkohol utgjør en risiko, og at alkoholbruken reduseres der det kan
være farlig eller gå ut over andre. Nes kommune vil derfor i 2018 gjennomføre en
holdningskampanje om alkoholforbruk og drive alkoholforebyggende arbeid for kommunens
innbyggere. Elevrådene ved ungdomsskolene og de videregående skolene vil bli involvert i
arbeidet med holdningskampanjen for å bidra med kunnskap og innsikt om hvordan vi best mulig
driver holdningsarbeid mot barn og unge.
4.2 Forebyggende tiltak for barn og unge
Rusmiddelforebyggende arbeid handler om å skape et inkluderende samfunn. Gode
oppvekstsvilkår, trygge bomiljø, fritidstilbud og innsats for å forebygge fravær i skolen er viktige
tiltak for barn og unge i dette arbeidet. I tillegg til dette er tidlig innsats viktig.
Ungdomsskolene i kommunen har etterlyst et nytt opplegg for rusforebyggende arbeid de kan
bruke i skolen. Helsedirektoratet har i samarbeid med Kompetansesenteret for rus Nord (KoRus
Nord) utarbeidet støttemateriell med forslag til læringsaktiviteter som tar utgangspunkt i
læreplaner og opplæringsmål i fag relevant for rusforebyggende arbeid. Ungdomsskolene vil fra
høsten 2016 ta i bruk dette støttemateriellet i skolen.
Støttemateriellet fra Helsedirektoratet vil også være utgangspunkt for arbeidet med å lage et
opplegg for en tverrfaglig dag på ungdomsskolene. Det settes sammen en arbeidsgruppe som
består av lærere og rådgivere som har ansvar for rusarbeid på skolene, avdeling fritid og
forebygging, skolehelsetjenesten og virksomhet for psykisk helse og avhengighet. I tillegg
inviteres de videregående skolene til å være med. Opplegget skal være ferdig til høsten 2016.
Avdeling fritid og forebygging, Familiens hus herunder skolehelsetjenesten, og virksomhet for
psykisk helse og avhengighet setter også av tid og ressurser til å være med på årlig
gjennomføring av tverrfaglig dag på ungdomsskolene.
Gjennom programmet «Alle har en psykisk helse» blir elever ved ungdomsskolene bedre rustet til
å møte utfordringer når livet blir vanskelig å mestre. Dette er et dialogbasert
undervisningsopplegg som utfordrer elevenes holdninger og fordommer til psykisk helse.
Programmet gjennomføres i Nes allerede, men det settes inn ekstra ressurser i kommende
perioden for å sikre at programmet gjennomføres årlig på alle trinn på begge ungdomsskolene.
Virksomhet for psykisk helse og avhengighet samarbeider med skolehelsetjenesten og skolene.
Det settes også inn ekstra ressurser fra virksomhet for psykisk helse og avhengighet for å lette
gjennomføringen av VIP på de videregående skolene. Dette programmet retter seg mot elever i
videregående skole, primært ungdom i alderen 16 til 17 år. Hovedmålet for programmet er å gjøre
elever bedre rustet til å ta vare på sin egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke
hjelpetiltak de kan oppsøke ved psykiske problemer og lidelser. VIP gjennomføres på de
videregående skolene i kommunen, og skolehelsetjenesten har det helsefaglige ansvaret for
gjennomføringen. De har imidlertid behov for mer faglig ressurser og hjelp.
I forrige handlingsplan ble det bestemt at psykiatrisk sykepleier fra virksomhet for psykisk helse
og avhengighet skulle være tilstede ved Nes videregående skole en halv dag per uke. Ordningen
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har ikke blitt opprettholdt. Tiltaket videreføres i denne perioden med mål om at den blir etablert på
fast basis.
4.3 Forebyggende tiltak og kompetanseheving for voksne
Skolene er sentrale aktører i rusforebyggende arbeid for barn og unge, og det er behov for
kompetanseheving av lærerne i grunnskolene. Det settes derfor inn ressurser for å gi utvalgte
ansatte på alle skoler 3-dagerskurs i «tegn og symptomer». Kurset gir grundig innføring i ulike
rusmidler og virkningen, og vil gi ansatte bedre forutsetninger for å oppdage barn og unge som
trenger hjelp. 3-dagerskurset i «tegn og symptomer» vil gjennomføres hvert tredje år. I tillegg vil
det gjennomføres årlig oppfriskningskurs for de som har tatt kurset.
Som en forlengelse av tverrfaglig dag på ungdomsskolene vil det også arrangeres tverrfaglig
foreldretreff på ungdomsskolene i samarbeid med avdeling fritid og forebygging, virksomhet for
psykisk helse og avhengighet og Familiens hus. Foreldretreffet vil ha fokus på «pulsen» i Nes,
risikofaktorer, virkning av rusmidler, informasjon om kommunens rusarbeid og informasjon fra
politiet. Foreldretreffet skal arrangeres samme dag som tverrfaglig dag på skolene, på
ettermiddag/kveld.
4.4 AKAN i Nes kommune
Alkohol utgjør et betydelig problem i arbeidslivet og de samlede kostnadene er store. Ulike
studier viser at 10-15 prosent av ansatte har et risikofylt drikkemønster.12 Antall jobbrelaterte
situasjoner med alkohol har økt, og ansatte påvirkes av alkoholkulturen på arbeidsplassen.
Likevel står arbeidsplassen som rusmiddelfri sone fortsatt sterkt i Norge og dette gjør
arbeidsplassen til en sentral forebyggingsarena. En bevisst bedriftskultur, som inkluderer dialog
om og bevissthet rundt alkoholkulturen ved arbeidsplassen og gråsonene de ansatte opplever er
helsefremmende bedriftskultur.13 Nes kommune har et ansvar som arbeidsgiver for at
rusmiddelforebyggende arbeid blir gjennomført.
AKAN skal være satsingsområde i Nes kommune i denne fireårsperioden. IA-utvalget vil være en
pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet, og vil sette inn ulike
holdningsskapende tiltak i perioden. Det skal gjennomføres ulike rusmiddelforebyggende
aktiviteter både sentralt og ute i den enkelte virksomhet. Aktuelle aktiviteter vil fremgå av
virksomhetenes HMS-handlingsplaner.

12
13
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5. Selektive tiltak – tiltak rettet mot risikogrupper
5.1 Tidlig innsats
UngdomsLOS er en ordning som skal bidra til å hindre frafall i ungdomsskolen. Ungdom tilbys
individuell oppfølging etter behov med mål om å oppleve mestring, økt livskvalitet og selvfølelse,
og på denne måten forhindre at ungdom dropper ut av skolen. Tiltaket er rettet mot ungdom og
unge voksne i alderen 14 til 23 år, og er samarbeid på tvers av virksomhetene i kommunen.
Sentrale aktører er grunnskoler og videregående skoler, avdeling for forebygging og fritid,
Familiens hus og NAV. UngdomsLOS er et treårig prosjekt i Nes kommune som skal avsluttes i
2017. Prosjektet har vært vellykket, og det planlegges derfor å implementere dette i kommunens
drift fra 2017.
5.2 Gode oppfølgingstjenester
Som tidligere beskrevet har enkelte deler av ungdomsmiljøet i Nes utfordringer. Politiet,
feltarbeidertjenesten og virksomhet for psykisk helse og avhengighet rapporterer om særlige
utfordringer knyttet til en økning i cannabismisbruk, atferdsproblematikk og kriminalitet i
aldersgruppen 12-16 år. Det er derfor behov for økt oppsøkende og forebyggende arbeid mot
disse ungdommene. Feltarbeidertjenesten øker sine ressurser i 2016 med 1,5 årsverk for
å imøtekomme et økende behov for arbeid mot de yngre målgruppene, og å kunne bistå
barneskolene og andre kommunale aktører i større grad.
5.3 Styrking og samordning av kommunale tjenester
Styrking og samordning av kommunale tjenester i Nes kommune er nødvendig for å få et bedre
rusforebyggende arbeid. Enkelte virksomheter samarbeider godt allerede, men organiseringen av
rusmiddelarbeidet bærer likevel preg av at de ulike virksomhetene «sitter på hver sin tue og
jobber». For å ha et best mulig tilbud for innbyggerne som har behov for tjenester innen rusfeltet
er det nødvendig å effektivisere arbeidet og ha flere samarbeidsarenaer og tettere dialog
virksomhetene imellom.
Det vil nå settes inn tiltak slik at virksomhet for psykisk helse og avhengighet er mer til stede på
ungdomsskolene og de videregående skolene. Virksomhet for psykisk helse og avhengighet skal
også innlemmes i samarbeidet mellom skolene og Familiens hus, herunder helsestasjon for
ungdom, med fokus på samarbeid om barn og unge opp til 23 år.
Det skal også etableres et samarbeid mellom barnehagene og virksomhet for psykisk helse og
avhengighet. Gjennom dette samarbeidet vil virksomhet for psykisk helse og avhengighet drive
informasjons- og veiledningsarbeid til barnehageansatte om atferdsendringer og psykisk helse
hos barn og foreldre. I tillegg kan barnehagene og virksomheten samarbeide i situasjoner hvor
foreldre får oppfølging av virksomhet for psykisk helse og avhengighet. Målet med samarbeidet er
at det skal være en lav terskel for barnehagene til å ta kontakt hvis de ønsker veiledning og
dialog om situasjoner eller problemstillinger. Dette samarbeidet erstatter ikke meldeplikten til
barnevernet som barnehageansatte har hvis de har bekymringer tilknyttet forhold nevnt i
barnevernloven § 6-4.
Det vil også bli etablert et forpliktende samarbeid mellom Familiens hus, herunder helsestasjon
og skolehelsetjenesten og barnevern, virksomhet for psykisk helse og avhengighet, avdeling fritid
og forebygging og fastlegene. En del av dette samarbeidet vil være tverrfaglige
behandlingsmøter med fokus på barn og unge og rus. Møtene er tenkt som en felles arena for
å få oversikt over russituasjonen blant barn og unge i Nes. Her kan virksomhetene sammen se på
og løse utfordringer og problemstillinger. Møtene skal avholdes tre ganger i året.
For å styrke arbeidet med samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak er stillingen som
SLT-/oppvekstkoordinator fra 1. januar 2016 utvidet fra 40 til 80 prosent stilling og flyttet til
Strategi- og utviklingsavdelingen. Tidligere stillingsprosent har lagt store begrensninger på
utførelsen av denne rollen. Ved å utvide stillingen og flytte den til sentraladministrasjonen er
målet at koordinering og utvikling av kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid skal bli
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bedre. I tillegg skal SLT-/oppvekstkoordinatoren følge opp og koordinere tiltak i den helhetlige
oppvekststrategien for barn og unge som er under utarbeidelse.
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6. Indikative tiltak – tiltak rettet mot rusmiddelavhengige
6.1 Statlige føringer – Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020
Rusmiddelpolitikk er et av satsingsområdene til nåværende regjering, og forslag til
Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020)14 er under behandling i Stortinget mens denne
rusmiddelpolitiske handlingsplanen skrives. I opptrappingsplanen skisseres områder innenfor
rusfeltet hvor det er behov for satsing for å sørge for fortsatt positiv utvikling på rusfeltet. Det tas
sikte på økte rammetilskudd til kommunene, og kommunene skal fortsette å ha en nøkkelrolle i
hjelpetilbud for personer med rusproblemer. Gjennom opptrappingsplanen legges det føringer på
kommunens fremtidige rusarbeid, med fokus på forebygging og folkehelse. Selv om planen ikke
er endelig vedtatt, vet vi i dag likevel noen av satsingsområdene. Disse er skissert opp under for
å bevisstgjøre at det er behov for økte ressurser tilknyttet disse områdene i løpet av gjeldende
fireårsperiode.
Fra 1. januar 2017 vil kommunen få ansvar for KAD-plasser15 til pasientgruppen psykisk helse og
avhengighet. Det planlegges én KAD-plass i Nes kommune. Denne pasientgruppen skal ha
samme tilbud med tanke på legetilsyn og laboratorietjenester som andre pasientgrupper. Det er
derimot anbefalt ikke å ha denne pasientgruppen sammen med somatisk syke pasienter, og
derfor er det utfordringer tilknyttet plassering av denne KAD-plassen.
Styrking av kompetanse om samtidige rusproblemer, psykiske lidelser og somatiske sykdommer
står sentralt i regjeringens opptrappingsplan. Det foreslås derfor å lovfeste kommuners plikt til
å ha nødvendig psykologkompetanse fra 2020. Dette begrunnes med at kommunene skal kunne
ha best mulig utrednings-, diagnostiserings- og behandlingskompetanse. Videre påpekes det at
psykologer i kommunal helse- og omsorgstjeneste vil kunne fungere som en brobygger mellom
tjenestene innen rus og psykisk helse. I Nes kommune er det per april 2016 ingen psykologer
ansatt i virksomhet for psykisk helse og avhengighet. I tråd med opptrappingsplanen bør dette
komme på plass innen 2020.
6.2 Tidlig innsats
Etablering av fungerende ordning for ruskontrakter
Ruskontrakter er et tiltak for ungdom som bruker rusmidler, og inngås enten på frivillig basis eller
mellom politiet og ungdom etter pågripelse for brudd på narkotikalovgivningen. I tillegg brukes
også ruskontrakter som hjelpetiltak i barneverntjenesten. Ungdommene forplikter seg til å følge
visse vilkår, for eksempel å ta regelmessige urinprøver, mot at rettsmyndighetene avstår fra
ytterligere rettsforfølgelse. Ordningen finnes i Nes kommune i dag, men den er mangelfull. Det er
kostbart og vanskelig å avlegge urinprøvene, oppfølgingen fungerer i varierende grad både fra
fastlegekontorene og politiets side, og det er ikke etablert forpliktende rutiner fra kommunens side
for hvordan, hvor og av hvem kontraktene skal gjennomføres.
Nes kommune skal derfor i kommende periode jobbe for å etablere en god og fungerende
ordning for ruskontrakter, hvor praktisk gjennomføring av urinprøvetaking skal etableres på
helsestasjon for ungdom. Det skal også tilbys støttesamtaler i tillegg til avlegging av urinprøver.
Nes kommune skal videre jobbe for at ordningen blir kommunalt finansiert. Helsestasjon for
ungdom får ansvar for ordningen, og skal samarbeide med virksomhet for psykisk helse og
avhengighet, avdeling fritid og forebygging, barnevernet og politiet.
Hasjavvenningsprogrammet («HAP»)
Hasjavvenningsprogrammet er et åtteukers program for de som ønsker å slutte med hasj eller
marihuana. Målgruppa for dette programmet er ungdom og unge voksne i alderen 13 til 23 år.
Programmet er allerede et tilbud i Nes, men det er tilfeldig om og hvem ungdom kommer i kontakt
med. Det settes derfor inn tiltak for å sikre at dette programmet blir et reelt tilbud for alle som

14
15

Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), Helse- og omsorgsdepartementet.
Kommunale akutte døgnplasser
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ønsker dette. Hasjavvenningsprogrammet skal også være et tilbud gjennom LOS-arbeidet i
kommunen.
Videreføring av ruskonsulent i forebyggende rusarbeid for barn, unge og unge voksne
I Meld. St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk fremheves behovet for bedre
oppfølging og hjelp til barn av personer med rusmiddelproblemer. Opptrappingsplanen for
rusfeltet (2016-2020) påpeker at det å ha foreldre med rusproblemer kan føre til psykiske
problemer og følelsesmessige utfordringer. Videre vises det til at barn og unge som blir
konfrontert med foreldres og voksnes omfattende rusmiddelbruk tenderer til å ha et større
rusmiddelbruk enn barn og unge som i mindre grad opplever dette. Virksomhet for psykisk helse
og avhengighet har i dag ruskonsulent i forebyggende rusarbeid for barn, unge og unge voksne i
prosjektstilling. Denne konsulenten er også barneansvarlig ruskonsulent i virksomhet for psykisk
helse og avhengighet. Stillingen er finansiert ut 2017. Tidlig innsats og barn som pårørende er
imidlertid et satsingsområde også i opptrappingsplanen, og det er derfor behov å videreføre
stillingen utover 2017. Det foreslås at virksomhet for psykisk helse og avhengighet tilføres midler
for å videreføre stillingen i 2018.
6.3 Styrket behandlingstilbud
Boliger med heldøgnsbemanning
Mange brukere trekker fram en stabil og trygg bolig som første skritt i en rehabiliteringsprosess.
Brukerundersøkelse gjennomført i virksomhet for psykisk helse og avhengighet i 2014, samt
brukerplankartlegging16 i 2015, viser at Nes kommune ikke har fullverdig tilbud om bolig til
rusavhengige. Det er behov for bemannede boliger for rusavhengige som ikke kan bo alene, og
rusavhengige som trenger å lære å bo alene. Dette ønsker kommunen å følge opp i denne
kommunestyreperioden ved å opprette heldøgnsbemannet bolig for rusavhengige. Det foreslås
6 faste plasser og 2 rulleringsplasser. Etablering av tiltaket fremmes til politisk behandling i egen
sak.
6.4 God oppfølging og ettervern
Aktivitetstilbud for de som er aktive i rus
Nes kommune har i dag ikke et tilbud for personer over 26 år som er i aktiv rus. Dette er personer
som bor hjemme og gjør en egeninnsats, men som ikke har aktivitetstilbud fra kommunen eller
via NAV. Det settes inn tiltak for å opprette et organisert dagtilbud for denne gruppen i samarbeid
med frivillige organisasjoner. Aktivitetstilbudet er tenkt som en del av behandlingsopplegget for
rusavhengige i kommunen, og personalkostnader knyttet til dette tilbudet ses i sammenheng med
bemanning av heldøgnsboliger.

16
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7. Oppfølging av arbeidet
7.1 Ansvar for oppfølging
Ansvar og tidsperspektiv for enkelttiltak er beskrevet i tiltaksplanen under. Det mer helhetlige
ansvaret for oppfølging har kommunalsjef for helse og velferd, og strategi og
utviklingsavdelingen.
Særskilt ansvar for oppfølging av AKAN-arbeidet i kommunen er lagt til IA-utvalget. Personalsjef
har ansvar for å følge opp IA-utvalget.
7.2 Tiltak som krever tilførte ressurser som må innarbeides i økonomiplan
Mange av tiltakene i denne planen vil i kommunestyreperioden kunne gjennomføres innenfor
driftsrammen til de ulike virksomhetene, men det krever prioritering. Noen av tiltakene vil derimot
medføre ekstra utgifter for kommunen, og for å kunne gjennomføre disse må det bevilges
særskilte midler. Dette gjelder følgende tiltak:
Tiltak
Økt salgs- og skjenkekontroller
Holdningskampanje: alkohol og alkoholforbruk
Gjennomføring av kurs «tegn og symptomer»
Finansiering av ordningen med ruskontrakter
1 årsverk (fast) ruskonsulent i forebyggende
rusarbeid for barn, unge og unge voksne
Bygging av boliger for rusavhengige
6 faste plasser og 2 rulleringsplasser
Bemanning bolig for rusavhengige
Bemanning aktivitetstilbud for de i aktiv rus
(2 stillinger + 2 personer to kvelder i uken)

2016

2017

2018

2019

2020

7.3 Tiltaksplan – samlet
TILTAKSPLAN RUSMIDDELPOLITISK ARBEID I NES KOMMUNE 2016-2020
Universelle tiltak
Restriktiv lokalt tilpasset alkoholpolitikk
NR
TILTAK
1
Utarbeide alkoholpolitiske retningslinjer
2

Arrangere ansvarlig vertskapskurs i samarbeid med
kontrolltjeneste, politi, helsedirektoratet og bransjen

3

Økt kontroller med salg- og skjenkebevillinger

4

Holdningskampanje: alkohol og alkoholbruk.
Involvere elevrådene ved ungdomsskolene og de
videregående skolene slik at de kan medvirke i kampanjen.
Forebyggende arbeid mot barn og unge
NR
TILTAK
5
Arrangere tverrfaglig fagdag på skolene, gjennomføres
trinnvis. Ta i bruk støttemateriell fra Helsedirektoratet på
ungdomsskoler og videregående skoler.

6

TID
Vedtak i mai
2016
Fra 2017,
hvert fjerde
år
2017 og
løpende
2018

ANSVAR
Strategi- og
utviklingsavdelingen
Strategi- og
utviklingsavdelingen

TID
Hvert år

ANSVAR
u-skoler., Familiens hus,
psykisk helse og
avhengighet, fritid og
forebygging, SLT/oppvekstkoordinator
Familiens hus, strategiog utviklingsavdelingen
u-skoler,
skolehelsetjeneste,
psykisk helse og
avhengighet
skolehelsetjenesten,
psykisk helse og
avhengighet, vgs.
vgs., psykisk helse og

Gjennomføre Ungdata-undersøkelsen og iverksette tiltak for
oppfølging av resultatene.
Gjennomføre «Alle har en psykisk helse» på alle trinn på
begge ungdomsskoler

2017
2020
Hvert år

8

Gjennomføre «VIP» på VG1 på begge videregående skoler.

Hvert år

9

Psykiatrisk sykepleier skal være tilstede på videregående

Løpende

7

Strategi- og
utviklingsavdelingen
Strategi- og
utviklingsavdelingen
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skoler ukentlig
Forebyggende arbeid og kompetanseheving mot voksne
NR
TILTAK
10
3-dagskurs «tegn og symptomer» for ansatte i virksomheter
som jobber med barn og unge
11
Oppfølgingskurs «tegn og symptomer»

TID
2017
2020
Hvert år

12

Hvert år

Arrangere tverrfaglig foreldretreff (i forbindelse med
tverrfaglig fagdag på skolene).
Om «pulsen» i Nes; risikofaktorer, hvem i kommunen som
jobber med rus, politiet.
Opplegg på ettermiddag eller kveld.
13
AKAN skal være satsingsområde i Nes kommune
Selektive tiltak
Tidlig innsats
NR
TILTAK
1
Implementering av UngdomsLOS i kommunens drift.–
Individuell oppfølging av ungdom (fra 14 år) med høy risiko
for å droppe ut av skolen.
Gode oppfølgingstjenester
NR
TILTAK
2
Økt oppsøkende og forebyggende arbeid mot ungdom i
ungdomsgjenger, rus og kriminalitet
Styrking og samordning av kommunale tjenester
NR
TILTAK
3
Styrking av SLT-/oppvekstskoordinator til 80 % stilling
4
Etablere forpliktende samarbeid mellom Familiens hus,
psykisk helse og avhengighet, forebygging og fritid og
fastlegene

5

Innlemme virksomhet for psykisk helse og avhengighet i
allerede etablert samarbeid mellom skolene og helsestasjon
og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom.
Fokus på barn og unge opp til 23 år
6
Etablere samarbeid mellom barnehagene og virksomhet for
psykisk helse og avhengighet.
Indikative tiltak
Tidlig innsats
NR
TILTAK
1
Etablering av ordningen med ruskontrakter.
Sørge for oppfølging og testing, og at urinavlevering fungerer

avhengighet

Løpende

ANSVAR
psykisk helse og
avhengighet, u-skolene,
psykisk helse og
avhengighet, u-skolene
u-skoler, Familiens hus,
psykisk helse og
avhengighet, fritid og
forebygging, SLT-/
oppvekstskoordinator
IA-utvalget

TID
Fra 2017

ANSVAR
fritid og forebygging

TID
Løpende

ANSVAR
fritid og forebygging,
psykisk helse og
avhengighet

TID
2016
Fra 2016

ANSVAR

Fra 2016

barnehagene, psykisk
helse og avhengighet

TID
Løpende

ANSVAR
helsestasjon for ungdom,
forebygging og fritid,
psykisk helse og
avhengighet
fritid og forebygging og
fritid, psykisk helse og
avhengighet
barnevern, psykisk helse
og avhengighet,
skolehelsetjeneste,
kommuneoverlege
psykisk helse og
avhengighet

HAP – hasjavvenningsprogram

Løpende

3

Avholde tverrfaglige behandlingsmøter med fokus på barn og
unge og rus.

Fra 2016, tre
ganger i året

Videreføring av ruskonsulent i forebyggende rusarbeid for
barn, unge og unge voksne
Behandling
NR
TILTAK
5
Opprette bemannet bolig for rusavhengige
6 faste plasser + 2 rulleringsplasser
God oppfølging og ettervern
NR
TILTAK
6
Opprette aktivitetstilbud for voksne fra 26 år som er aktive i
rus

Helse og velferd;
Familiens hus, psykisk
helse og avhengighet,
kommuneoverlege,
fritid og forebygging
u-skolene, vgs., psykisk
helse og avhengighet,
skolehelsetjenesten

Fra 2016

2

4
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Fra 2018

TID
2017

ANSVAR
psykisk helse og
avhengighet

TID
Fra 2017

ANSVAR
Psykisk hese og
avhengighet
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Vedlegg 1

Alkoholpolitiske retningslinjer Nes kommune 2016-2020
Formål
Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune er utformet på grunnlag av gjeldende lover og
forskrifter, og skal være et verktøy for å sikre at salg og skjenking av alkohol foregår på en
forsvarlig måte. Nes kommune ønsker med disse retningslinjene å begrense skadevirkningene av
alkohol og å sikre at alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas, i henhold til alkoholloven § 1-1.
Retningslinjene skal særlig bidra til å skjerme barn og ungdom mot alkoholmisbruk.
Samtidig mener kommunen at en forretningsmessig sunn og seriøs skjenkenæring er viktig.
Retningslinjene er derfor balansert mellom alkohollovens formål om å begrense alkoholbruken og
næringens behov for forutsigbare rammevilkår, i tråd med nasjonale bestemmelser.
Definisjoner
Alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent
alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent
alkohol

Salgstider for salgssteder (alkoholholdig drikk gruppe 1)
Hverdager:
kl. 08.00-20.00
Dag før søndag og helligdag:
kl. 08.00-18.00
Skjenketider
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
Alkoholholdig drikk gruppe 3:

kl. 08.00-02.00
kl. 13.00-02.00

Skjenking utendørs skal opphøre kl. 24.00.
Særskilte bestemmelser for salgs- og skjenketider
Det tillates salg av alkoholholdig drikk på valgdagen.

Bevillingsperiode
Kommunale salgs- og skjenkebevillinger gis for en periode på inntil 4 år, med opphør senest
30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. alkoholloven § 1-6.
Bevillingstyper
1. Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1
2. Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
3. Salgsbevilling for enkeltanledning for alkoholholdig gruppe 1
4. Skjenkebevilling for enkeltanledning for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3
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Vilkår for bevilling
Det er opp til kommunen om bevilling skal tildeles. Kommunen kan også bestemme at det skal
knyttes vilkår til bevillingen, jf. alkoholloven § 4-3. Nes kommune har bestemt at følgende vilkår
gjelder for innvilgelse av bevilling utover bestemmelser i alkoholloven:



Ansatte på skjenkesteder som skjenker alkohol må ha gjennomført e-læringsprogrammet
Ansvarlig vertskap.
Salgs- og skjenkesteder skal ikke ha pengespill som en del av sitt driftskonsept.

Utøvelse av bevilling
Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i
alkoholloven og i disse retningslinjene til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte,
jf. alkoholloven § 4-7. Dette inkluderer følgende:






Ansatte ved salgs- og skjenkesteder skal ikke konsumere alkohol i arbeidstiden.
Ansatte ved salgs- og skjenketider skal ikke være påvirket av andre rusmidler i arbeidstiden.
Bevillingshaver plikter å sørge for at det er tilstrekkelig antall ansatte på jobb for å sikre
forsvarlig drift.
Utesteder og arrangører av spesielle arrangementer plikter å ha ordensvakter som er
godkjent av politiet.
Skjenkesteder anbefales å politianmelde bruk av falsk eller andres legitimasjon.

For øvrig anbefaler Nes kommune at skjenkestedene har skilt på døra som sier at bruk av falsk
eller andres legitimasjon blir politianmeldt.
Alkoholfrie soner
Møteplasser for barn og unge skal være trygge. Det er en selvfølge i Nes kommune at slike
steder er rusfrie. Det gis ikke bevilling til følgende arrangementer:



Arrangementer som retter seg mot barn og unge under 18 år.
Idrettsarrangementer. Det tillates ikke salg eller skjenking av alkohol på generelle
publikumsområder.

Det skal også tas særskilt hensyn til barn og unge ved behandling av søknader til
enkeltanledninger.

Bevillingsgebyr
Bevillingsgebyr følger satser fastsatt i alkoholforskriften § 6-2. Gebyret reguleres årlig.
Inndragning av bevillinger
Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i alkoholforskriften § 10-2 til 10-6 gjelder i
Nes kommune.
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