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1. HVORFOR EN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN?
1.1 Innledning
I henhold til alkohollovens § 1-7d skal kommunen utarbeide en rusmiddelpolitisk
handlingsplan. Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal rulleres hver
kommunestyreperiode slik at kommunestyret i 4 – års periode. På den måten kan
man styre den kommunale alkoholpolitikk i den retning som er ønskelig.
Denne planen er en revidering av Røros kommune sin rusmiddelpolitiske
handlingsplan for perioden 2010 - 2014, som ble vedtatt av kommunestyret den
27.5.2010.
Den reviderte planen vil gjelde fra 2016 – 2020.
Røros og Holtålen kommuner har tidligere hatt en felles rusmiddelpolitisk
handlingsplan. På bakgrunn av ulike utfordringsbilder i de to kommunene, er det på
rådmannsnivå drøftet at Røros kommune reviderer rusmiddelpolitisk handlingsplan
for egen kommune. Alkoholforskriften ønskes imidlertid fortsatt felles. I Røros
kommune vil denne behandles i etterkant av at rusmiddelpolitisk handlingsplan er
vedtatt.
Alkoholforskriften må sees på som del II av rusmiddelpolitisk handlingsplan.

1.2 Sammenheng til andre planer:
Kommunestyret i Røros kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel i 2015.
Kommuneplanen er helhetlig og omfatter alle forhold som bidrar til å ta vare på
innbyggerne og ressursene i samfunnet for å sikre bærekraft i fremtiden. Den har
folkehelse som et av to gjennomgående tema, og folkehelse er et viktig tema i arbeid
med den ruspolitiske handlingsplanen.
Samfunnsdelen i kommuneplanen peker spesielt på to forhold som kommunen må ta
tak i:
Røros kommune har noe høyere alkoholforbruk enn andre kommuner
det er markant flere ungdommer enn gjennomsnitt for landet, som har drukket
så mye at det har vært beruset. Dette blir nærmere omtalt i kap. 2.2.
Tiltaksplanen for unge 2016 - 2020, er en delplan til rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Planen er et resultat av et administrativt arbeid, som er utført etter Ungdata 1
undersøkelsen som ble gjennomført i 2013. Ny undersøkelse vil foregå i april 2016.
Tiltaksplanen vil bli revidert etter ny undersøkelse og behandlet politisk høsten 2016.
Boligsosial handlingsplan 2016 – 2020 er under revidering og denne vil ha
sammenheng med boligsituasjonen til rusmisbrukere i kommunen. Dette utdypes
mer i kapittel 4.

1

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset
skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. (ungdata.no)
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1.3 Kommunens arbeid med planen
Revidering av rusmiddelpolitisk handlingsplan ble delegert fra Formannskapet til
komite for helse og omsorg i februar 2016, med frist for endelig behandling i
kommunestyret 26.5.16.
Komiteen har jobbet etter følgende mandat:
 Planen skal drøfte ruspolitiske problemstillinger og prioritere tiltak for å møte
de utfordringene kommunen har på området.
 Rullere lokal forskrift til lov om serveringsvirksomhet og lov om alkoholholdig
drikke m.m for kommunene Holtålen og Røros
I arbeidet med revidering av planen fra 2010 – 2014, har det vært viktig med et bredt
tverrfaglig og helhetlig fokus ved utarbeidelse av planen.
I løpet av arbeidsperioden har følgende virksomheter/instanser orientert komite for
helse og omsorg om rusarbeidet i Røros kommune:
NAV, politi, virksomhet for helse samt ruskonsulent.
Representanter fra Korus – kompetansesenteret for rus i Midt – Norge, har i løpet av
prosessen hatt møter med administrasjon og kommunestyret.
Tema har vært ansvarlig alkoholhåndtering. Bevillingshavere har også vært invitert til
temadag. Det var dessverre lite oppmøte og man må vurdere hvilken form
dialogmøter skal ha i fremtiden.
Røros kommune ønsker at den nye rusmiddelpolitiske planen skal bidra til helhetlig
og samordnet innsats på rusfeltet. Det er viktig at alle instanser gjøres kjent med
planen, og gjennom prosessen får eierskap til denne.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Røros kommune er retningsgivende for alt
rusforebyggende arbeid/ruspolitikk i kommunen, også for behandling av salg
og skjenkebevilling.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan er sendt ut på høring for innspill og kommentarer.
Det kom 1 innspill til planen i høringsperioden.
Det kom fra Kompetansesenteret for rus i Midt – Norge.
Innspillene er bearbeidet inn i planen etter høringsperioden.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan inneholder mål og tiltak innenfor rusarbeidet i
forhold til forebygging, behandling og oppfølging.
Hensikten med planen er å øke kvaliteten og kompetansen i rusfeltet. Rusproblemer
skal oppdages tidlig og personer skal raskest mulig få nødvendig bistand. Planen har
også et mål om bedre samhandling på individ - og systemnivå. Forskning viser at
bruk av alkohol og narkotika bør sees i sammenheng, blant annet fordi tidlig
alkoholdebut øker risikoen for bruk av narkotika.

En rusmiddelpolitisk handlingsplan med salg og skjenkepolitikk som følger
alkoholforskriften og gjeldende føringer, er god folkehelsepolitikk.
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2. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN

2.1 Rusmiddelsituasjonen i Norge
Avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet2 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 er hentet fra denne rapporten, med mindre annet er spesifisert.

Alkohol
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.
Forskning viser at ungdom som får lov av foreldrene til å drikke alkohol, drikker mest.
De som får med seg alkohol hjemmefra, drikker det de har med seg. I tillegg drikker
de mer når det er tilgjengelig.
50 % av de som har alvorlige rusproblemer, bor i Oslo. De kommer fra hele landet,
men har trukket til storbyen. De fleste av disse har en kombinasjon av rusproblem og
psykisk lidelse. Det har vist seg at mange i utgangspunktet har hatt en medfødt eller
oppstått psykisk lidelse og brukt alkohol for å dempe ubehag og symptomer. Det er
derfor avgjørende viktig at psykisk sykdom oppdages og behandles raskt.
Illegale rusmidler
Norge sies å ha en svært restriktiv narkotikapolitikk sammenlignet med de fleste
andre vestlige land. Norsk narkotikapolitikk kan imidlertid ikke bare ses i lys av de
strafferettslige bestemmelsene i legemiddelloven og straffeloven, og hvordan disse
utøves. Målet med lovverket har først og fremst vært å få bukt med ulovlig omsetning
og innførsel av narkotika, selv om det også har blitt sett på som nødvendig med
forbud og straffebestemmelse mot selve bruken. Her har det i første rekke vært
allmennpreventive hensyn som har spilt inn.
Fra tidligere undersøkelser vet man at cannabis er det klart mest utbredte illegale
rusmidlet i Norge og internasjonalt. Bruk av andre illegale rusmidler som amfetamin,
kokain og heroin kan få store konsekvenser for brukeren og samfunnet, men
brukerne utgjør betydelig mindre andeler av befolkningen.
Vanedannende legemidler
Med vanedannende legemidler menes legemidler som
brukes i medisinsk behandling, men som kan resultere i en avhengighetstilstand hos
dem som får dette.
Man ser ofte en uheldig kombinasjon av medikamenter eller medikamenter som
supplement til alkohol og/eller narkotika.

2

Tidligere SIRUS – Statens institutt for rusmiddelforskning. Ble overført til FHI fra 1. januar 2016.
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2.2 Rusmiddelsituasjonen i Røros kommune
Røros kommune har pr. 1.1.16, 5600 innbyggere (ssb.no)
Historisk sett har Røros vært et område der det har blitt omsatt en del illegale
rusmidler. Dette skyldes at den offentlige transporten har bestått av både fly -, tog og
bussforbindelser. I tillegg øker nærheten til Sverige mulighetene for å smugle
rusmidler og alkohol over grensen og forsyne det illegale markedet.
Undersøkelser fra Ungdata og BrukerPlan, som det vises til senere i dette kapittelet,
synliggjør at Røros kommune har en større utfordring knyttet til alkohol enn andre
kommuner eller gjennomsnitt for landet. At Røros er en turistkommune gjør også at
man ikke umiddelbart kan sammenligne seg med hvilken som helst annen kommune.
I vår region er andre turistdestinasjoner som Oppdal og Trysil naturlig å sammenligne
seg mot.
Virksomhetene i Røros kommune opplever en nedgang i tilfeller knyttet til narkotika,
og opplever at det er alkohol som er hovedutfordringen. Det har vært færre
henvendelser til psykisk helse/rus så langt i 2016, men det er verdt på merke seg at
de henvendelsene som kommer, ofte er mer komplekse enn før. Mange virksomheter
har vært med å danne grunnlag for innholdet i denne planen. Dette kan det leses mer
om i planes vedlegg.
Kommunen har flere verktøy og modeller og spesielt jobbe mot forebyggende arbeid.
BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats er et av disse. (se punkt om helsestasjonen)
2.2.1 Oversikt over skjenkebevillinger, kontroller og omsetning i Røros kommune

Antall kontroller
skjenkeløyve
Antall kontroller
salgsbevilling
Antall avvik
Antall sanksjoner
Hvilken type
sanksjon
Antall skjenkesteder
Antall salgssteder

2013
126

2014
47

2015
100

25

12

23

10
5
Skriftlig
advarsel
30
7

33*
0
Ingen

58*
1
Dialogmøte

26
7

29
8

*¾ av disse avvikene dreier seg om brudd på lov om vern mot tobakkskader § 12
– merking av røyking forbudt og brudd på reklameforbudet jfr. alkohollovens § 9-2.
Ellers dreier seg om brudd på forskrift § 4-4, det må påses at gjestene ikke nyter
medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater
skjenkestedet.
Videre handler det om brudd på forskriftens § 4-1, personer som er åpenbart påvirket
av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.
Det er sendt ut brev til skjenkestedene som har avvik i henhold til § 4-1 og 4-4. Det
tidligere helse og sosialutvalget har også hatt dialogmøte med skjenkested for
forklaring på hyppige avvik, samt presisering av viktigheten av å forbedre
avviksstatistikken.
Ingen salgs og/eller skjenkesteder har mistet sin bevilling de siste tre årene.
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2.2.2 Omsetning 2014 og 2015
Omsetning i liter

2014

Øl
(salgsrettighet)
Øl
(skjenkerettighet)
Vin
Brennevin

2015

276 323

280 840

114 328

114 974

18451
3057

29 607
3356

Tabellen viser at salg av øl har en økning på 1,6 %, mens volumet for skjenking av øl fra
2014 til 2015 var på samme nivå.
Økningen for vin og brennevin var på henholdsvis ca.60,4 % og 9,7 %.

2.2.3 Sammenligning med turistdestinasjonene Trysil og Oppdal
Skjenkesteder
Salgssteder

Oppdal
29
10

Trysil
31
13

Røros
29
8

2.2.4 Kartlegging ungdommer på ungdomsskole og videregående skole – Ungdata
Våren 2013 ble det foretatt en Ungdata- undersøkelse ved Røros skole og Røros
videregående skole. Denne undersøkelsen gav interessant informasjon om
ungdommenes helse og livsstil. I tiltaksplanen for unge som ble utarbeidet i 2015,
pekes det på tre fokusområder som det er nyttig å se nærmere på etter resultatene
forelå:
- Psykisk helse, rusforebyggende tiltak og tiltak mot langing av alkohol.
Tabellene under er hentet fra Ungdata undersøkelsen i 2013, der resultatet fra Røros
er sammenlignet med de nasjonale resultatene fra 2010 – 2014. Det er 280
ungdommer som har svart på undersøkelsen i Røros kommune.
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Det er en tydelig tendens til at ungdom i Røros drikker oftere enn
landsgjennomsnittet.

Ifølge tabellen over, har ungdommer i Røros vært oftere beruset enn
landsgjennomsnittet.
Tabellen under, viser at man på ungdomstrinnet ser at foreldrene på Røros er
betydelig mer liberale holdninger til å la sine barn/ungdommer drikke alkohol enn
ellers i landet.

RØROS KOMMUNE – RUSMIDDELPOLITISK HANDLINSGPLAN
9

Dette er fakta som presiseres mer i tiltaksplan for unge, og som gjør at Røros
kommune må arbeide målrettet med forebygging og holdningsskapende arbeid.
2.2.5 Kartlegging for rusmisbrukere over 18 år - BrukerPlan
I forhold til den voksne befolkningen i kommunen, har det ikke vært noe godt verktøy
for å registrere forhold knyttet til rus tidligere. I 2015 derimot ble den første
BrukerPlan kartleggingen gjennomført.
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakter
av rusmiddelmisbruk i kommunen. Det er anbefalt av Helsedirektoratet, er nettbasert
og godkjent av Datatilsynet. I BrukerPlan kartlegges innbyggere i kommunen som av
en eller flere kommunale instanser blir vurdert til å ha et rusmiddelmisbruk. Det er
fagpersonale som kartlegger, basert på deres kunnskap og vurderinger.
Helsedirektoratet anbefaler at så mange kommunale instanser som mulig foretar
kartlegging samtidig; f.eks. psykisk helse- og rustjeneste, NAV, fastleger,
barnevernstjenesten. Desto bredere kartlegging, desto bedre grunnlag får man for
planlegging av tjenester.
Årlig kartlegging vil gi et bilde på utvikling av rus-situasjonen, og fungere som et
redskap for og planlegging og evaluering av tiltak og tjenester.
En av kartleggingene viser hvor mange prosent av de som svarer, som ligger i de
ulike gruppene. Grønt felt indikerer «lette problemer», Gult felt middels problemer,
mens rødt felt og blodrødt viser alvorlige rusproblemer. Det kommer godt frem i
tabellen under, at Røros skiller seg ut til sammenligning med andre kommuner i Sør
– Trøndelag3, samt landsgjennomsnittet. Det viser at Røros kommune har en stor
utfordring knyttet til etablerte rusmisbrukere.

3

I Røros kommune er det kun psykisk helse/rus som har kartlagt brukere i 2015. Det er ikke kjent
hvilke virksomheter som har kartlagt brukere i de andre kommunene.
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Kommune
Klæbu
Malvik
Melhus
Røros
Selbu
Skaun
Tydal
Totalt
Norge 2014

Grønn
17 %
11 %
14 %
0%
7%
0%
11 %
10 %
8%

Gul
44 %
43 %
38 %
17 %
33 %
50 %
44 %
39 %
39 %

Rød
39 %
34 %
38 %
61 %
60 %
50 %
44 %
42 %
43 %

Blodrød
0%
13 %
10 %
22 %
0%
0%
0%
9%
10 %

3. RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER
3.1 Nasjonale rusmiddelpolitiske mål og strategier
Regjeringen utformer rusmiddelpolitikken på nasjonalt nivå og legger frem handlingog strategiplaner.
Kommunen må til enhver tid gjøre seg kjent med de gjeldende nasjonale handlings
og strategiplaner på rusmiddelfeltet og disse bør være utgangspunktet for
kommunale mål og strategier.
Det er lagt frem en opptrappingsplan for rusfeltet 2016 - 2020. Opptrappingsplanen
er i hovedsak innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle (tidlig innsats), eller
allerede har et etablert rusproblem. For å lykkes med å gi personer med
rusproblemer et bedre tilbud, er det nødvendig med gode tjenester i brukernes
nærmiljø. Det er behov for å se nærmere på innsatsen etter behandling og skape
muligheter for mestring, som meningsfulle aktiviteter og fritid eller sørge for en stabil
og god bolig. Hovedinnsatsen i opptrappingsplanen rettes derfor mot
kommunesektoren, der utfordringene er størst.
Proposisjon 15 S fra Helse og omsorgsdepartementet sier at den
primærforebyggende innsatsen i første rekke handler om en videreføring av dagens
rusmiddelpolitikk gjennom befolkningsrettede tiltak, der perspektivet «helse i alt vi
gjør» og tilgjengelighets- og etterspørselsreduserende virkemidler står sentralt. Den
primærforebyggende innsatsen er både en del av folkehelsearbeidet og en viktig del
av rusmiddelpolitikken. Hovedlinjene i den forebyggende rusmiddelpolitikken er,
gjennom behandlingen av Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! og Meld. St. 19 (2014–
2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, gitt bred tilslutning i Stortinget
og er stadfestet i regjeringserklæringen. Det legges til grunn at det befolkningsrettede
rusmiddelforebyggende arbeidet forsterkes og videreføres innenfor rammene av
disse stortingsmeldingene.
Opptrappingsplanen for rusfeltet skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell
og samordnet innsats overfor grupper som står i fare for/ i ferd med å utvikle eller har
lettere/moderate rusproblemer og for personer med alvorlig rusavhengighet, samt
deres pårørende.
I 2012 kom St.meld.nr. 47 «Samhandlingsreformen»
Samhandlingsreformen omtaler ikke rusfeltet i stor grad, men prinsippet om
helhetlige pasientforløp gjelder spesielt for personer med langvarige og sammensatte
behov, herunder rusmiddelavhengige. Helhetlig pasientforløp indikerer at pasienter
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og brukere møter en helsetjeneste som er godt samordnet, preget av kontinuitet og
med helhetlige behandlingskjeder. Pasientforløpet skal også ivareta god
behandlingskvalitet, uansett hvem som har ansvaret for de enkelte deltjenestene.
Rus og psykisk helse vil imidlertid tiltre samhandlingsreformen fra 2017, og dette vil
gi kommunene enda større ansvar enn i dag for disse gruppene. Røros kommune
arbeider med hvordan dette skal løses.

3.2 Endringer i alkoholloven
3.2.1 Nytt prikkdelingssystem
1. januar 2016 tredde nye regler om prikktildeling i kraft, og kommunene vil da være
forpliktet til å tildele salgs -og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd.
Tolv tildelte prikker i løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning av
bevillingen i én uke.
Formålet med ordningen er å bedre salgs - og skjenkestedenes etterlevelse av
regelverket og forenkle saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen.
Samtidig skal systemet skape større grad av likhet og forutsigbarhet for
bevillingshaverne, uavhengig av hvilken kommune de driver næringsvirksomhet i.
Helsedirektoratet har samtidig utviklet flere nye verktøy som skal bidra til at det blir
enklere for bransjen å oppfylle kravene, blant annet e-læringskurs for ansatte og
internkontrollguide.
3.2.2 Nye krav til kontrollører og kontroll av skjenkesteder
Fra 1. januar stilles det krav om at kontrollører som skal kontrollere steder med salgs
- og skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og
bestemmelser gitt i medhold av denne. Dette innebærer at kontrollører må ha bestått
en kunnskapsprøve som Helsedirektoratet har utarbeidet for kontrollører. Denne er
tilgjengelig og klar til bruk fra 1. januar.
Samtidig innføres det krav om at kontroll av skjenkesteder skal gjennomføres med
minst to kontrollører. Denne endringen gjelder kun skjenkekontroll og ikke
salgskontroll.
3.2.3 Økt gebyr for salg og skjenking
Det er også vedtatt endringer i gebyrsatsene i alkoholforskriften § 6-2. Alle gebyrene
er inflasjonsjustert. Gebyrene for skjenking er i tillegg til inflasjonsjusteringen, økt
med 5 prosent fordi skjenkekontroller fra 1. januar 2016 skal utføres med to
kontrollører.

3.3 Kommunens mål og strategier
Kommunens ansvar er å forvalte ressurser og yte tjenester i samsvar med de
prioriteringer som er gitt av staten og de behov som finnes i befolkningen. Både
statlige føringer og behovene i kommunen gjør det nødvendig å legge til rette for
trygghet, utvikling, helse og trivsel blant innbyggerne.
Dette gjør at Røros kommune vil arbeide med følgende tre overordnede mål for
rusmiddelpolitikken:
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1. Forebygge rusproblemer
- hindre nyrekruttering
- satse på rusfrie miljø
- fokus på folkehelse
- arbeide for trivsel, tilhørighet og livskvalitet i kommunen
- heve ungdommens debutalder for alkoholbruk
- ha fokus på barn som pårørende
2. Etablerte rusmisbrukere skal ha en bolig, ha mulighet til arbeid, aktivitet
og en meningsfull hverdag.
- Avdekke rusmisbruk så tidlig som mulig og utvikle samordnet og
forpliktende oppfølging og iverksetting av hjelpetiltak, i tett samarbeid med
spesialisthelsetjenesten.
- Bevare og styrke kompetanse innen forebyggende arbeid og behandling i
forhold til rusmiddel og misbruk av rusmiddel.
- Fokus på ettervern
3. Sikre en forsvarlig forvaltning av bevillinger for salg og skjenking.
- Redusere alkoholkonsumet i befolkningen.
- Pris og tilgjengelighet er de to viktigste enkeltfaktorene knyttet til rus.
- Kommunenes lokale bestemmelser og regulering av salgs – og
skjenkebestemmelsene er et av de viktigste virkemidlene for å begrense
alkoholrelaterte skader
- Regulere tilgangen på alkohol gjennom bevillingspolitikken, og medvirke til
at bevillingshavere opptrer ansvarlig og har god internkontroll for å sikre at
regelverket blir fulgt til en hver tid.

3.3.1 Røros kommune sin rusmiddelpolitiske handlingsplan skal bidra til at:
 Noen perioder og situasjoner i livet og i samfunnet, skal være rusfrie, særlig
område og tidspunkt der aktiviteter for barn, ungdom og familier med barn er
en naturlig målgruppe for sosialt samvær.
 Innbyggerne er mer bevisste om konsekvenser og skadevirkninger av
alkoholmisbruk og bruk av andre rusmiddel.
 «Langing» fra voksne og eldre ungdom ikke utgjør et problem.
 Debutalderen for bruk av alkohol er høyere enn tidligere.
 Totalforbruket av alkohol reduseres.
 Bruk av narkotika er et avgrenset problem i kommunen uten nyrekruttering.
 Det er gode system og kontroll med at alkohol blir håndtert på en forsvarlig og
lovlig måte.
 Kommunen har et kompetent og samordnet hjelpeapparat for tidlig avdekking
og god oppfølging og hjelp til misbrukere, tidligere misbrukere og pårørende.
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3.3.2 Strategier for å nå målene:
 Skape innsikt og forståelse for at voksne sitt forhold til alkohol påvirker barn
og unge.
 Ansvarliggjøre barn og unge gjennom holdningsskapende arbeid og gjennom
bevisstgjøring.
 Sikre hjelpetiltak for de som har behov for hjelp, i tett samarbeid mellom
kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten.
«Du har et rusmiddelproblem når bruk av rusmidler virker forstyrrende inn på de

oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i miljøet. Når de følelsesmessige bånd
mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens bruk av rusmidler»
(Fritt oversatt fra Frid Hansen, Borgestad klinikken)

3.4 Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering er en satsning fra Helsedirektoratet, som har vært i fokus
siden 2015. Ansvarlig alkoholhåndtering er først og fremst helsepolitikk. Servering og
salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan
også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Derfor skal kommunen ha
folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken.
Formålet med Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) er å:
- redusere overskjenking
- unngå skjenking til mindreårige
- minske rusrelatert vold og ordensforstyrrelser.

Kompetanseheving, samarbeid, styrket kontroll og sanksjoner er viktige tiltak for å nå
målene, og arbeidet skal på sikt føre til en vesentlig økt vektlegging av
folkehelsehensyn også i den lokale alkoholpolitikken.
Alkoholpolitiske hensyn skal være utslagsgivende ved avgjørelser om tildeling av
salgs – og skjenkebevilling for øl – vin og brennevin. Kommunen kan beslutte at det
ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Inntektene
fra bevillingsavgiften skal brukes til rusforebyggende tiltak.
Røros kommune ønsker å ta i bruk satsningen med Ansvarlig alkoholhåndtering.
Skissen på neste side, viser et verktøy Helsedirektoratet har utarbeidet til hjelp for
skjenkestedene ved servering av alkohol.
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4. TILTAK
4.1 Forebyggende tiltak
Røros kommune skal:
- Drive et aktivt informasjons – og holdningsskapende arbeid blant ulike
aldersgrupper, lag og foreninger
- Etablere tverrfaglig forum
- Avsette skjenkegebyr til rusforebyggende arbeid for barn og unge
- Samarbeide om miljøarbeider på videregående skole
- Bruke Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som metode i psykisk helse/rus
- Videreføre ordningen med natteravner
- Videreutvikle tilbud og arrangement i regi av Ungdommens Hus
- Videreføre og utvikle MOT – arbeid. Programmet gir kunnskap og mot til å ta ansvar
og foreta valg for eget liv, og er etablert i kommunen.
- Kommunen kan be organisasjoner inngå en partnerskapsavtale med sikte på å
gjøre en innsats for å bekjempe rusproblemer.
- Gjøre ordningen “Hjem for en 50 -lapp” mer kjent. Dette for å sikre at ungdommen
kommer trygt hjem i helgene.

4.2 Tiltak for oppfølging og rehabilitering av personer med et etablert
rusmiddelproblem
Røros kommune skal:
- Gi råd, veiledning og hjelp til pårørende med til personer med rusmiddelproblem,
spesielt barn.
- Sørge for rutiner og systemer som regulerer samarbeidet internt i kommunen og
eksternt i forhold til spesialisthelsetjenesten og private tjenesteytere.
- Tilby behandling for rusproblemer i kommunale helse og omsorgstjenester og ved
hjelp av samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten.
- Arbeide for et bedre boligtilbud knyttet til brukergruppen.
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- Styrke ettervern i kommunen, ved godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten,
oppfølging i bolig, samt bidrag til meningsfulle aktivitetstilbud. Tett samarbeid med
NAV og tilrettelegging for arbeid, fritidsaktiviteter og etablering av nytt nettverk er
viktig.
- Sikre at stillingen som ruskonsulent innen kommunalt rusarbeid videreføres.
- Sørge for at de som ønsker det får oppnevnt ansvarsgruppe og at det blir laget
individuell plan.
- Kommunen må legge til rette for økt bruk av likemannsarbeid4

4.3 Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol
Røros kommune skal:
- Utarbeide lokal forskrift for salgs og skjenketider og sikre at vedtak blir gjort i
samsvar med disse
- Sette krav om antall kontroller fra kommunen til utfører av kontroll
- Sørge for lik praksis for reaksjoner på brudd på alkohollova
- Følge opp prikkebelastningssystemet knyttet til brudd på lovverk
- Sørge for opplæring av bevillingshavere

Utfordring:
Å føre en alkoholpolitikk som
balanserer næringslivets interesser og sosiale og helsepolitiske hensyn

5. GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV DEN RUSMIDDELPOLITISKE
HANDLINGSPLANEN
Rusmiddelpolitisk handlingsplan er vedtatt av kommunestyret 26.5.16
Rådmannen har det overordnede ansvar for oppfølging av planen. Det er videre
viktig at de vedtatte tiltak planlegges i et tverrfaglig samarbeid slik at oppgaver og
tiltak fordeles og innarbeidet i virksomhetenes sine årsplaner og aktiviteter legges inn
i kommunens årshjul. I forbindelse med rutinemessig rapportering til rådmannen og
politiske organer skal det rapporteres hva som er gjort i forhold til de vedtatte
tiltakene. Dette gjøres i årsmeldingen.
Tiltakene skal gjøres synlige i budsjettet slik at virksomheten blir synlig i plan,
vurderings og økonomirutiner. Det ligger til hver enkelt virksomhet sitt ansvar å
prioritere hvilke tiltak som skal inn i budsjett og økonomiplan.
4

Likemannsarbeid er blitt definert som ”en samhandling mellom personer som opplever å være i
samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en
hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom”. Det har å gjøre med et arbeid og et tilbud der det
utveksles erfaringer og råd i forhold til spørsmål som ikke krever profesjonell bakgrunn
(helsebiblioteket.no)
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Tilskudd til prosjektmidler ligger på den enkelte virksomhet sitt ansvar å søke på og
følge opp.
De ulike virksomheter nevnt i planen skal lage egne virksomhets- og tiltaksplaner ut
ifra overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Kommunestyret fatter selv vedtak i saker om alminnelige skjenkebevillinger mens
saker om bevilling for enkelt anledning og ambulerende bevilling er delegert til
rådmannen, jf. delegeringsreglementet.
Rapporter etter salgs - og skjenkekontroller legges frem for formannskapet
fortløpende.

En vellykket rusmiddelpolitikk kan ikke organiseres, bevilges eller reguleres
frem. Det handler om hvilke holdninger man har, handlinger og om følelser og
om å ville noe for folk som av ulike grunner er i en vanskelig livssituasjon. På
bakgrunn av dette, er informasjons – og opplysningsarbeid også viktige tiltak i
planen.
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HANDLINGSPLAN 2016 -2020
-

I skjemaet under ligger en handlingsplan for Røros kommune når det
gjelder utøvelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan
Det vises til tiltaksskjema for unge, når det gjelder rusforebyggende tiltak
for unge

Tiltak

Ansvar

Tidsrom

Samarbeidspartner

Evaluering

Revidere
alkoholforskriften

Røros kommune

Hvert 4.år

Administrasjon,
politiker, næring,
politi

Ved rullering/
revidering

Kurs i ansvarlig
alkoholhåndtering

Røros kommune

Hvert 2. år.

Ved rullering/
revidering

Gjennomføre
kartlegging i
BrukerPlan

Virksomhet helse

Hvert 2. år

Bransje, politi,
skjenkekontroll,
KoRus Midt-Norge
Psykisk helse/rus,
barnevern,
helsestasjon, NAV

Gjennomføre
Ungdata

Virksomhet helse

Hvert 3.år

Oppvekst

Skape rusfrie
arenaer

Ungdommens Hus

1-2 ganger hvert år

Skole, FAU, lag,
foreninger

Ved
rullering/revid
ering av
tiltaksplan for
unge
Kontinuerlig

Etablere tverrfaglig
forum

Virksomhet helse

Rutiner utarbeides
2016

Utvikle boligtilbud
for de tyngste
rusmisbrukerne
Opprette
støttegrupper for
barn av rusavhengige
Etablere
psykologstilling
Prosjektstilling rus

Samsvare med
boligsosial
handlingsplan
Virksomhet helse

2016 

Politiet, NAV,
Boligkontor,
omsorgstjenester
Virksomhet helse,
tekniske tjenester

2016 - 2017

Oppvekst

Virksomhet helse

Prosjekt

Kommune/
Helsedirektorat

Virksomhet helse

2016 - 2017

Prosjektstilling
miljøarbeider
videregående skole
Videreføre
ordningen
natteravner
Forankre BTI som
metode i
organisasjonen

Virksomhet helse

2016 - 2017

Røros videregående
skole

Frivillighetssentralen

2016 

Frivillige

Rullering/revid
ering av planen

Virksomhet helse

Kontinuerlig

Oppvekst, psykisk
helse /rus,
barnevern,
skolehelsetjenesten

I årsmeldingen

Oppstart pårørende
gruppe
BTI koordinator

Psykisk helse/rus

Høst 2016

Helse/oppvekst

2017

Hvert 2.år

Hvert 2.år

Rullering/
revidering av
planen
Etter 1 år.

Lovpålagt fra
2017
Ved
rullering/revid
ering va planen
Vår 2017

1 år
Oppvekst, helse,
barnevern,

2018
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Tiltak hentet fra delplan «Tiltaksplan for unge»
Tiltak

Ansvar

Tidsrom

Ungdommens hus,
en rusfri arena

UH

Rusprosjekt

UH, skolehelsetjenesten og
skolene

Mandag 1822
Onsdag 18-22
Torsdag19-22
Høst sept.okt.

Rusforebyggende
foredrag

UH

Hvert 3.år

ANT i u-skolen
Foreldremøte på
9. trinn med tema
om rus og langing
1.gangssamtale
med vg. 1 elever
om rusmidler og
langing
Samtaler med
russen om bla. a
rusmiddelbruk og
langing
MOT

Skolehelsetjenesten
Skole, og teamledere på
9.trinn

Årlig
Vår

Skolehelsetjenesten

Hele året

Skolehelsetjenesten

Røros skole ved motkoordinator
Politiet

Patruljevirksomhet
(tilstedeværelse)
Tilstede på
offentlige fester og
følge opp
alkoholloven
Obs team

Politiet

Koordinator

Samarbeidspartne
re
Ulike

Evaluering

Miljøterapeut i rus,
politiet og eksterne
bidragsytere
Røros skole, Røros
vgs., RiO og
vinmomopolet
Miljøterapeut rus
Politi, helsesøster,
barnevernet og
miljøterapeut rus
Miljøterapeut rus

Årlig

Før
russefeiringen
starter 1. mai.

Røros vg. skole

Årlig

Kontinuerlig

Politiet

Årlig

Dag, kveld og
natt
Kontinuerlig

To ganger
årlig (oktober
og april)

Kontinuerlig

Hvert 3. år.
Årlig
Årlig
Årlig

Årlig
Røros skole, Røros
vgs., foreldre,
Ungdommens hus,
festarrangører
Røros kommune i
samarbeid med
politiet og Røros
vg. skole.

Årlig

Hvert 3. år.

6. LOVGRUNNLAG OG KILDER
Lovverket pålegger kommunen å løse en mengde oppgaver på rusfeltet.
Følgende lover legger føringer for rusmiddelpolitisk handlingsplan:
- Lov av 2.juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkohollova), sist
endra ved LOV-2014-12-12-69 fra 01.01.2015.
- Lov av 26.juni 1998 nr 43 om åpningssteder for utsalgssteder.
- Lov av 13.juni 1997 om serveringssteder.
- Lov av 18.desember 2009 om sosiale tjenester i NAV.
- Lov av 24.juni 2011 nr 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), sist endra
ved LOV-2014-06-20-43 fra 01.01.2015.
- Lov av 24.juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester. Sist
endra LOV-2013-06-21-82 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-79 fra 01.03.2015
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- Lov av 17.juli 1992 om barneverntjenester (barnevernloven). Sist endra ved
LOV-2013-06-21-63 fra 01.06.2014, LOV-2014-04-25-13
- Lov av 2. juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
(psykisk helsevernloven). Sist endra ved LOV-2013-06-14-37 fra 01.01.2014.
Kilder i planen:
1. Kommuneplan og samfunnsdel Røros kommune
2. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Røros kommune 2010 -2014
3. Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan -IS-62
4. Opptrappingsplan for rusfeltet prop. 15 s 2016 – 2020.
5. Røros kommune sin omsetningsoppgave for salg og skjenking – årlig rapport til
Rusmiddeldirektoratet
6.AV-OG-TIL – organisasjon for måtehold - diverse brosjyremateriell.
7. Fra bekymring til handling – en veileder i tidlig intervensjon på rusområdet IS 1742 – 2009.
8. Nasjonale mål og prioriterte områder fr 2015, IS – 1/2015.
9.Håndbok i alkoholloven mv. – Rundskriv IS – 5/2008.
10.St.meld. nr 26 (2014 – 2015): Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og
helhet.
11. Baklien, Bergljot (2014) Endringer i alkoholloven.
http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Endringer-i-alkoholloven-----konsekvenser-i
kommunene-om-prikkbelastning-og-overtredelser/
12. Helsebiblioteket.no
Nyttige nettsteder:
www.sirus.no
http://www.stolav.no/korus
www.lovdata.no
http://borgestadklinikken.no/files/Eldre-og-Rus.pdf
www.avogtil.no
veileder for rusforebyggende arbeid:
https://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Veileder-for-rusforebyggende-arbeid-ivideregaende-opplering-i-sor-trondelag/
Se hjemmesiden: http://www.roros.kommune.no/BTI/
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VEDLEGG
– beskrivelse av rusmiddelsituasjonen i Røros kommune fra virksomhetene sitt
ståsted
1. Politi
Antall saker knyttet til rusproblematikk går ned fra tidligere år. Dette må likevel sees
over tid da variasjoner og mørketall vil forekomme.
Det er et faktum at de to-tre siste årene har vært en "stille" periode når det gjelder
rusproblematikk på Røros. Spesielt på narkotikafronten har man merket dette, og
politiet mener det har sammenheng med at sentrale aktører har vært borte fra
arenaen i denne perioden. Dette er ikke bare politiets oppfatning, men de samme
signalene har man også fra Røros legesenter og NAV. Ingenting er statisk på dette
området, og noe bekymringsfullt er det, at politiet i det siste har fått ulike signaler på
at narkotikaproblematikken kan være noe økende. Dette må tas på største alvor
både av politi og kommunens instanser med oppsøkende og forebyggende tiltak.
Oppdragstilfanget til politiet vedrørende saker tilknyttet rus dreier seg i hovedsak til
gata i helgene. Strekningen Kjerkgata fra Nilsenhjørnet til Vertshuset er området hvor
det er størst folkeansamlinger knyttet til serveringsstedene.
Det største trykket er fra midnatt, og spesielt rundt stengetid kl. 0200-0300. Her har
det vært flest voldsepisoder, og disse har skjedd både inne i lokalet og på gata
utenfor. Politiet har forebygget mange potensielle voldsepisoder ved å være tilstede i
gata til nevnt tidsrom.
Utenfor Røros sentrum har voldsepisoder knyttet til rus vært mer sporadiske i resten
av kommunen. Likeså er promillekjøring ikke knyttet spesielt til sentrum, men
forekommer over hele kommunen.
Røros kommune kommer som kjent ikke spesielt godt ut når det gjelder statistikk
tilknyttet rusproblematikk i befolkningen. Politiet mener forebygging kan gjøres også
gjennom aktive politiske avgjørelser, og ikke bare gjennom oppsøkende og
forebyggende aktivitet f.eks. tilknyttet ungdomsmiljø, selv om også det må gjøres.
Kommunen kan gjennom antall skjenkesteder, bevillinger og dispensasjoner være
med å begrense tilgangen, og dermed muligheten for økt alkoholinntak. Martnasuka
er den uka i året hvor det nytes desidert mest alkohol i året. En kan jo spørre seg om
det er nødvendig – i akkurat denne uka – å gi dispensasjon for utvidede skjenketider.
For noen år tilbake ble skjenketiden på serveringsstedene i sentrum innskrenket fra
kl. 03.00 til kl. 02.00. Politiet ser på dette som positivt og mener denne praksisen bør
fortsette. Videre mener politiet at kommunen må være aktiv i sin skjenkekontroll. En
må videre være bevisst på å ha kvalitet på disse kontrollene og at de foregår på
tidspunkt hvor det er mest reelt - fra midnatt til stengetid.
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2. Psykisk helse/rus
Psykisk helse- og rustjeneste har i april 2016, jevnlig oppfølging med ca. 20 personer
med en ruslidelse. Det ser ut som rusmiljøet på Røros er noe mindre enn det var for
2 -3 år siden. Tjenesten har fått noe færre nye henvisninger siste året. Imidlertid har
mange av brukerne fått større helseproblemer og økt behov for hjelp og bistand.
De fleste av disse har en psykisk lidelse i tillegg, og noen har fysiske helseproblemer.
Rusmisbrukere som ikke ønsker eller evner å bli rusfri, blir eldre, får dårligere helse
og økte hjelpebehov. Man ser at Røros kommune har store utfordringer med å
ivareta flere av disse, både når det gjelder forsvarlig botilbud og omsorg. Tjenesten
har pr. dato et gitt antall brukere med behov for bolig med tilknyttet personale grunnet
dårlig evne til å ivareta egne daglige gjøremål og egen helse. Denne gruppen krever
mye tid og ressurser, både i direkte oppfølging, til samarbeid med andre tjenester og
koordinering av tjenester.
Psykisk helse/rus tjeneste jobber mye ambulant hjemme hos brukerne. Dette er
nødvendig fordi dette er en gruppe mennesker som i liten grad evner å forholde seg
til kontorer og strukturer. Det krever at vi er fleksible. Av sikkerhetsgrunner er vi alltid
to personer sammen når vi er på besøk hos disse brukerne, da deres tilstand alltid er
uforutsigbar. Flere av våre brukere har et rusmisbruk vi mener er til fare for eget liv
og helse.
Psykisk helse- og rustjeneste har tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten i
voksenpsykiatrien og i rusbehandling når noen av brukerne er innlagt for behandling.
Når brukere skrives ut etter behandling i rusinstitusjon, er det nødvendig med god
oppfølging og rehabiliteringsopplegg i kommunen for at behandlingen skal ha effekt.
Det er viktig med relevante arbeidsplasser, meningsfull aktivitet og hjelp til å bygge
nettverk utenom rusmiljøene. Psykisk helse- og rustjeneste tilbyr støttesamtaler og
oppfølging i hverdagen med fokus på selvstendighet og å finne nytt fotfeste.
Motiveringsarbeid over tid, oppleves å ha effekt på brukere og det er flere brukere
som har ønsket og fått mulighet til behandlingsopphold i rusbehandlingsinstitusjon på
grunn av dette. Med god og individuelt tilpasset oppfølging etter behandlingsopphold,
har tjenesten erfaring på at brukere kan klare seg bra.
Psykisk helse- og rustjeneste har samarbeid med Frelsesarmeen og
Frivillighetssentralen gjennom aktivitetstilbud som frokostklubb, treffsted og
turgruppe. Tjenesten ser et økende behov for godt tverretatlig samarbeid for å løse
oppgaver knyttet til brukergruppen og forebyggende arbeid framover.
Det eksisterer i dag ikke formelt samarbeid med pårørende, men brukerne blir
oppfordret til å invitere pårørende med inn i arbeidsgruppa.
Tjenesten opplever at brukerne ofte sier nei, med begrunnelse i at de ønsker å
skjerme sin familie.
I løpet av høsten vil det startes opp en pårørendegruppe i psykisk helse/rustjenesten.
I tillegg er det nylig oppnevnt en barneansvarlig som har i oppgave å sikre at barn av
psykisk syke/ mennesker med rusproblematikk blir ivaretatt. Dette tilbudet er i
startfasen. En ser for seg tett samarbeid med helsestasjonen og eventuelt barnevern
der det er nødvendig og å inngå som en del av arbeidet med BTI. Barn av psykisk
syke/foreldre med rusproblematikk kan tilbys samtaler med fokus på egen
opplevelser av situasjonen.
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Alle med behov for sammensatte tjenester får tilbud om individuell plan. Det oppleves
fra tjenesten sin side at mange takker nei til en individuell plan, til tross for at det er
forsøkt og motivert til det. Alle har ansvarsgruppe.
3. NAV:
Rusbildet på Røros, slik NAV opplever det i hverdagen viser en nedgang i bruk av
narkotika de siste 2-3 årene. Brukere med rusproblem som NAV følger opp forteller
selv at det er et bedre «klima» i miljøet nå enn tidligere.
Dette begrunnes fra brukere selv om at det nå er mindre vold, trusler og brutalitet i
narkotikamiljøet på Røros.
NAV Røros følger opp ca. 30 brukere mellom 20 år og 55+ som har et rusproblem.
Rusmidlene det dreier seg om er hovedsakelig alkohol, cannabis, opiater og
amfetamin.
NAV samhandler med flere andre instanser. Det kan for eksempel være; fastleger,
ansvarsgrupper, 2. linjetjenesten, kollektiver, psykisk helse/rus, økonomisk
oppfølging, arbeidsrettet oppfølging eller i ulike tiltak i regi av NAV.
NAV opplever utfordringer rundt boforhold til flere av rusmisbrukere i kommunen.
Dette dreier seg spesielt om de som ruser jevnlig og har et tydelig behov for
oppfølging av helsepersonell. Noen i denne målgruppen trenger et helt annet
botilbud og en tjeneste enn et det kommunen pr. i dag kan gi tilbud om. Når brukere
skrives ut etter behandling fra institusjonsopphold, er god oppfølging og
rehabiliteringsopplegg i kommunen avgjørende for at behandlingen skal ha effekt.
NAV sine tanker rundt godt forebyggende rusarbeid opp mot våre brukere starter
senest på videregående skole.
4. Barnevern
Barneverntjenesten mottar få bekymringsmeldinger knyttet til ungdom som ruser seg.
Det er ikke dermed sagt at det ikke finnes ungdom i kommunen som har rusproblem.
Barneverntjenesten mottar årlig bekymringsmeldinger som omfatter rusavhengighet
hos foreldre. Dette kan være både narkotika og alkohol, men flest tilfeller omhandler
alkohol. Det er erfart at spesialisthelsetjenesten (leger/psykiatere/psykologer) kan
være uenig i barneverntjenestens beskrivelse av foreldrenes alkoholavhengighet sett
opp mot deres omsorgsevne. Dette vanskeliggjør barneverntjenestens mulighet til å
påvirke og endre foreldrenes holdninger.
Barns behov er her og nå, og det tar tid å motivere foreldre til å ta i mot hjelp. Det er
utfordrende for barneverntjenesten å iverksette rette hjelpetiltak når foreldre fortsetter
og ruse seg. Dersom hjelpen barneverntjenesten gir skal bidra til å forebygge at
problemer opprettholdes eller eskalerer forutsetter det at det er et samarbeid med
andre tjenester. Det kan være fornuftig å etablere en ansvarsgruppe rundt forelderen
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som er rusavhengig for å formalisere samarbeidet samt gi en helhetlig
tjenesteoppfølging.
Tilsyn er et tiltak som kan iverksettes for å kontrollere hvordan omsorgssituasjonen
for barnet er og om barnet får tilfredsstillende omsorg. Pålegg om urinprøver kan
bidra til å avdekke rusmisbruk hos foreldre i situasjoner der barneverntjenesten
mistenker det.
I noen saker er det ønskelig å involvere slekt og andre som er betydningsfulle for
barnet i et familieråd. Familieråd er en metode å fatte beslutninger på hvor familien
blir enig om hva som skal til for at barnet og familien skal få det bedre. Familieråd gir
barnet og familien større innflytelse i en barnevernssak, og fører fram til en plan som
skal bedre barnets og familiens situasjon .
Foreldrenes rusmisbruk har store ringvirkninger for barns fungering. Også etter en
omsorgsovertakelse vil forelderens rusmisbruk ha innvirkning på barnet. Det kan
blant annet være vanskelig å få gjennomført samvær mellom barnet og forelderen på
grunn av rusmisbruket. Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelsen
kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene
ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt
med øvrige hjelpeinstanser.
Barnevernstjenesten er tilknyttet arbeidet med BTI.
5. Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten har en 0,4 årsverk helsesøster ved Røros videregående skole,
samt en ca. 0,8 årsverk ved skolehelsetjenesten i grunnskolen. I forhold til
forebygging og avdekking av rusproblemer blant ungdom, er åpen dør prinsippet
viktig. Her tar ungdom selv kontakt med helsesøster også i forhold til denne
problematikken. Helsesøstrene jobber tverrfaglig med skolens ledelse, personale
samt PPT og barnevern. Dette er viktig både for å avdekke den enkelte elevs
rusproblemer og ikke minst for å finne årsaken og hjelpe den enkelte elev.
Helsesøstrene opplever de samme utfordringene som ungdataundersøkelsen
avdekket for 3 år siden. Ingen store bekymringer i forhold til narkotika, men desto
større bekymringer i forhold til ungdommens bruk av alkohol, tidlig debutalder og
foreldrenes holdninger til alkohol. Helsesøstrene jobber fra skoleåret 2015/ 2016
primærforebyggende ut fra «tiltaksplan for unge i Røros kommune». Røros kommune
gjennomfører hvert tredje år ungdataundersøkelsen, siste undersøkelsen er gjort i
uke 15, 2016. Tiltaksplanen revideres høsten 2016, med tanke på nye tall og
erfaringene som er gjort.
Et av satsningsområdene for helsestasjonen er også kompetanseheving i forhold til
hvordan komme i dialog med gravide og småbarnsforeldre om bruk av rusmidler,
psykiske problemer og/ eller vold. Dette innebærer også kartleggingsverktøy i forhold
til rus og vold i svangerskapet og spedbarnsalder gjennom metoden «Tidlig Inn»dette er et samarbeid mellom helsesøstrene, jordmor og fastlegene.
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Gjennom Tidlig Inn er det viktig at helsestasjonen jobber tverrfaglig med bl.a.
barnevern, barnehagene og psykisk helse- og rustjeneste ved barneansvarlig. Med
dette tiltaket håper helsestasjonen å komme tidligere på banen i forhold til barn som
pårørende der foreldrene har et rusproblem.
6. Ungdommens Hus
Ungdommens hus (UH) er en rusfri arena. Ansatte på UH kommer tett innpå
ungdommene, blir kjent med dem og følger opp hver enkelt.
Det blir fortalt at det drikkes alkohol blant ungdom under 18 år, og det er mest snakk
om private fester.
Det er få offentlige fester i distriktet, og på de festene som blir arrangert, oppleves
det at det er mest folk fra 14 år til tidlig i 20 årene som deltar, og at arrangørene
retter seg mot denne aldersklassen.
Ungdommene forteller at det er lett å få tak i alkohol, ved at eldre venner og foreldre
kjøper og eventuelt sender med.
UH opplever at alkoholkonsumet er større enn andre rusmidler.
Ved offentlige fester der det er alkoholservering i enkelte deler av lokalet, skal det
visstnok være lett for de under 18 år, å få tak i drikke.
De forteller også at det ikke er problem å få tak i andre rusmidler på Røros dersom
de ønsker det. Eksempelvis hjemmebrent.
Ungdommene respekterer UH som et rusfritt sted og har et eierskap til huset. Innhold
og aktiviteter på UH foregår i trygge omgivelser.
Hver gang klubben har åpent og arrangerer aktiviteter, ses det på som et
rusforebyggende tiltak. Viktig med tydelige voksne som snakker om alkohol og rus
uten pekefingermoral.
UH er et trygt sted med trygge relasjoner, og de voksne som arbeider der har
taushetsplikt. Personalet snakker med ungdommen om hverdagslige ting og om
hvordan de har det. De ansatte er i kontakt med ungdommene på facebook og SMS
ved behov. De kan stikke innom på kontoret på dagtid om de ikke vil snakke med de
ansatte i klubbtiden. Klubbens ansatte henviser til skole, politi, barnevern,
helsesøster om det skulle være nødvendig.
Ungdommens hus samarbeider med Røros skole, Røros videregående skole,
kulturskolen, skolehelsetjenesten, politiet, psykisk helse og rustjeneste,
vinmonopolet, frivilligsentralen, Lysstråle AS og Aktiviteten treningssenter.
7. Røros videregående skole
Røros er et skolesenter, med ca. 250 elever på videregående skole i 2016. Elevene
kan være et potensielt mål for rusrelaterte nettverk, som er aktive i lokalsamfunnet.
Elever ved Røros vgs. er en viktig målgruppe for de som vil selge rusmidler. Ansatte
ved Røros vgs. er oppmerksomme på dette, og prøver å være tydelige voksen
personer i skolemiljøet. Har skolen mistanke om omsetning av rusmidler blir politi
varslet og tiltak iverksatt. Man avventer resultater fra Ung-dataundersøkelsen for å få
mer eksakt informasjon om dagens situasjon og utvikling av ruskonsum blant våre
elever. Røros vgs. samarbeider med Røros skole og Ungdommens Hus om
rusforebyggende tiltak. Det kan være foredrag for ungdom og dialogmøter med
ungdom der rus er tema. Lærere, elevtjeneste og skolehelsetjeneste følger opp saker
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der det er mistanke om rus. Det vil i fremtiden være behov for en miljøarbeider som
kunne jobbe mer miljøovergripende. For elever som sliter med rus og psykiske
problemer er det behov for oppfølging både på skolen og på fritiden.
Det er viktig at Røros vgs. samarbeider med andre instanser i Røros kommune, som
barnevern, NAV, politi, leger, psykiatritjeneste, DPS (distrikts psykiatrisk senter) og
BUP (bårne - og ungdoms psykiatrisk avdeling). Ofte har de elevene som sliter
sammensatte hjelpebehov. På generelt nivå har vi inntrykk av at det ikke er noe stort
rusmiljø ved Røros videregående skole, men det er viktig at vi er overvåkne og
spørrende i forhold til denne problematikken.
8. Røros skole
Skolen er i daglig kontakt med barn i opplæringspliktig alder. For å lykkes med å gi
gode oppvekstsvilkår for alle elevene kreves et tett samarbeid med ulike instanser i
kommunen, men først og fremst med barnet og dets foresatte. Læreren, og da særlig
kontaktlærer, er førstelinjekontakt og på å fange opp mulige
oppmerksomheter/bekymringer rundt barn og ungdom. Skolen har rutiner for
håndtering av ulike typer oppmerksomheter knyttet til satsingen BTI (Bedre
Tverrfaglig Innsats). I denne sammenheng har ansatte hatt kurs i samtaleteknikk som
motiverende intervju (MI) og særlig viktig er «Den nødvendige samtalen». I løpet av
grunnskolen er tema som rus og voksenroller obligatorisk tema på foreldremøter.
Ressurspersoner fra virksomhet helse og lensmannskontor brukes blant annet i dette
arbeidet.
Skolen gjennomfører flere undervisningopplegg/program knyttet til utvikling av et
godt læringsmiljø og som skal gi grunnlag for å forebygge problematferd og bruk av
rusmidler. Gjennom disse programmene trenes barn og unge opp til å ta ansvar og
sette grenser, å kommunisere godt, å bygge selvfølelse og å utvikle sosiale og
emosjonelle ferdigheter.
Skolen har tilgang på gode og relevante undervisningsopplegg og samarbeider blant
annet med politi og helsetjeneste. Programmene skolen bruker er:
1.-4. trinn: Zippys venner
Målsettingen i programmet er å lære barna og:
* mestre dagliglivets problemer
* å identifisere og snakke om følelser
* støtte andre som har det vanskelig.
2, 5 og 8. trinn: Kroppen min/Det er mitt valg
Målsettingen i programmet er blant annet å lære barna
* å styrke alle barn med tanke på at de selv bestemmer over egen kropp
* at de bevisstgjøres på å sette grenser
8.-10. Trinn: MOT
Målsettingen i programmet er blant annet og:
* bevisstgjøre og styrke ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei.
* ta egne valg
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9. Akan – kontakt i Røros kommune
Når det gjelder forebygging av rusmisbruk og spillavhengighet i Røros kommune som
arbeidsplass, står AKAN- arbeidet sentralt. Kommunen har utarbeidet egne
kjøreregler om holdninger til rus og spill, og det arbeides aktivt med å implementere
disse i alle enheter. Kommunen har valgt AKAN-kontakt som kan kontaktes av alle
ansatte som har bekymringer rundt eget eller andres forhold til rusmidler. Røros
kommune tilbyr ansatte med rus- eller spill-problematikk AKAN-kontrakter.
10. Brukerrepresentant
Ruspolitikken som føres av Røros kommune i forhold til skjenkebevilgninger virker
svært liberal. Dette er det behov for å bli tydeligere på, og være tro mot
alkoholforskriften og gjeldende planverk. Dette har veldig mye med hvilke signaler
som blir gitt ut til kommunens innbyggere.
Det bør bli strengere å få bevilgninger og innstramninger i allerede gitte bevilgninger.
Det er få arenaer på Røros hvor det ikke blir servert alkohol i dag. Dette gjelder også
på steder der det er naturlig for barn å oppholde seg også.
Representanten «oppfordrer Røros Kommune til å sette seg i førersete og gå ut som
et godt eksempel hvor de sier klart og tydelig i fra at rus er noe som settes på
dagsordenen og hvor de vektlegger at dette er et område de ønsker å ha større
kontroll over.»
Representanten opplever «at det i dag er mangel på støttegrupper for barn av
rusavhengige og for medavhengige. Det bør også være et team som følger
rusavhengige både når det gjelder som aktive og i tilfriskning.»
«Det er viktig å jobbe mer med allmennforebyggende tiltak og informasjon angående
sykdommen rusavhengighet. Her er det behov for informasjon omkring sykdommen
og hva dette medfører. Dette for å gi de som er berørt av dette et mye enklere liv enn
hvordan det er i dag med mye skam og skyldfølelse. Mange kjemper i dag en kamp
både før og etter behandling i forhold til møte med samfunnet som ikke har nok
informasjon om temaet og dette kan i svært mange tilfeller føre til fortsatt rusmisbruk
og tilbakefall.»
Røros har støttegrupper for alkoholikere og har seks møter i løpet av en måned. To
ganger i måneden er det åpne møter. Dette er for alle som ønsker å komme, og det
kan være helsepersonell, NAV, medavhengigie, barn av rusavhengige etc.
11. BTI- Modell for Bedre tverrfaglig innsats
Røros kommune ble i 2013 en av 8 pilotkommuner for å innføre metoden Bedre
Tverrfaglig Innsats i Norge (dansk modell som Helsedirektoratet ønsker at norske
kommuner skal jobbe etter). Målsettingen med samarbeidsmodellen er å sikre
helhetlig og koordinert innsats, uten oppfølgingsbrudd til barn, unge og familier som
har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder. Dette
betyr at alle fagpersoner som jobber med målgruppen i Røros kommune skal ha en
felles tilnærming til hvordan man skal samarbeide for barn, unge og deres familier.
Når et barn eller ungdom vekker vår oppmerksomhet er det viktig at ansatte handler
raskt, i samarbeid med den det gjelder og foreldrene. Der det er behov for innsats fra
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flere instanser skal det koordineres godt, slik at familien ikke opplever å falle mellom
flere stoler. Gjennom BTI lager vi rammene for en tidlig og god innsats for å sikre
tidlig identifisering og forebygge at de utfordringene barn og unge har, vokser større.
BTI er derfor et viktig verktøy for å avdekke rus og for å følge opp familier med et
rusproblem. Barn av foreldre med rusproblemer har økt risiko for selv å utvikle rusog psykiske helseproblemer, for å forebygge dette er det viktig å komme tidlig gang
med forebyggende tiltak. Foreldrene skal alltid involveres i tidlig fase.
Gjennom den elektroniske stafettloggen, som er et elektronisk verktøy for
samhandling med foreldrene og barnet/ ungdommen, skal det kalles inn til
samarbeidsmøter ved behov, og sette iverksettes tiltak. For å implementere metoden
i kommunen er det nedsatt ei tverrfaglig prosjektgruppe med lønnet prosjektleder for
å utvikle metoden for vår kommune.
Prosjektgruppen består av styrer fra barnehage, rektor, leder PPT, barnevern og
helsestasjon og leder koordinerende team. Styringsgruppen består av rådmannen sin
ledergruppe og BTI, som modell, er politisk vedtatt i Røros kommune.
Prosjektgruppa har laget handlingsveileder som forteller de ulike tjenestene, gangen i
det tverrfaglige samarbeidet og hvordan man skal jobbe (se vedlegg).
I prosjektperioden har fokuset vært å implementere metoden til alle ansatte, dvs.
gjennom faglig oppdatering, ledersamlinger, tverrfaglige samlinger og idemyldringer.
For at kommunen skal fortsette dette arbeidet er det viktig at det på sikt blir ansatt en
koordinator for BTI, både for å evaluere og forbedre verktøyene, være superbruker
for den elektroniske stafettloggen og ikke minst lære opp nyansatte i metoden.

