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1. Innledning 
Stortinget vedtok ved revidering av alkoholloven i 1997 å pålegge kommunene å utarbeide 
alkoholpolitisk handlingsplan, eller ruspolitisk handlingsplan. Bestemmelsen trådde i kraft 1.januar 
1998. 
 
Ringsaker kommunestyre vedtok 29.11.95, k-sak 124/95, Ruspolitisk handlingsplan for Ringsaker 
kommune. Denne planen er nå over 10 år gammel og Rådmannen la 02.01.2004 frem en sak for Komité 
1 om revisjon av ruspolitisk handlingsplan. 
 
 
 
1. 1 Lovgivning 
 
Det er nedfelt visse rammer for rusmiddelpolitikken i lovgivningen. Kommunen pålegges å løse en 
rekke oppgaver på rusmiddelfeltet. Dette gjelder i hovedsak følgende lover:  
l Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk. 
l Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 
l Lov av 19. november 1982 nr. 6 om helsetjenester i kommunene. 
l Lov av 17. juli 1992 om barneverntjenester. 
l Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer. 
l Lov av 28. april 1961 om psykisk helsevern. 
l Lov av 2.juli 1999 Lov om pasientrettigheter, pasientrettighetsloven. 
 
Videre har Rusreform 1 og 2, hvor ansvaret for behandling av rusmiddelmisbruk er overført til spesialist 
helsetjenesten. Kommunenes ansvar for omsorg og oppfølging er ytterligere understreket og utvidet. 
 
Det er viktig å sikre en helhetlig integrering av planen i kommunen. Bruk av rusmidler er ikke bare et 
sosialt problem, det er bl.a. også et helseproblem. Helse- og sosiallovgivningen er innrettet slik at 
innbyggerne har lik rett til tjenestetilbud uavhengig av alder og type problem. Problemer knyttet til 
alkohol og narkotika forutsetter tverrfaglig/tverretatlig samarbeid for å kunne bli løst. Dette vil hindre at 
rusmiddelpolitikk begrenses til næringspolitikk og/eller sosialtjenestens arbeid med de 
behandlingstrengende. Mål, strategier og tiltak på rusmiddelområdet innbefatter helsetjenesten, skole, 
kultur- og organisasjonsarbeid m.m. Sosial- og helsedepartementet ønsker en mer helhetlig 
kommuneplan framfor en fragmentert handlingsplan. Både plan- og økonomilovgivningen i kommunene 
forutsetter helhet og sammenheng. 
 
 
1.2 Kommunens arbeid med planen 
 
Kommunestyret fattet i sak 71/92 vedtak om at den ruspolitiske handlingsplan skulle revideres. 
Denne planen erstatter Ruspolitisk handlingsplan av 30.11.1994. Komité 1 ble i sak 2004/000261 gitt 
mandat til å rullere denne planen og legge frem en ny utredning for Kommunestyret.  
 
Komité 1 startet arbeidet i møtet den 02.01.2004, sak 1/04, Utredningssak - rullering av ruspolitisk 
handlingsplan. Rådmannen utnevnte saksbehandlere til disposisjon for komiteen. Komiteens 
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medlemmer: Jørgen Olsen (Ap), Eva Laila L. Brennsæter (Ap), Asle Berteig (Ap), Bernt Egil Torp (Ap), 
Reidar Løvstuen (Frp), Andreas Karlsen (Sp), Bernt Wold (SV). Andreas Karlsen har vært saksordfører 
for saken. Saksbehandlere fra administrasjonen har vært rusmiddelkonsulent Arild Bækkevold og 
rådgiver Åshild Bakken." 
 
I planen har vi valgt å ikke gjengi store mengder informasjon fra alle de Statlige, Fylkeskommunal eller 
kommunale statusrapporter. Vi har valg å gjengi den informasjon som gir indikasjoner eller bilder av 
endringer ift til den situasjonen som tidligere ruspolitisk handlingsplan har beskrevet.  
 
 
 
Vi ønsker å rette fokus mot overskrifter som: 
 
 

- Er rusmiddelmisbruk et problem i Ringsaker i dag som strekker seg ut over det som dagen 
samfunnsbilde viser oss. 

- I tilfelle ja, er det narkotika eller alkohol som er hovedproblemet.  
- Hvilke tendenser ser vi, utviklingstrekk. Er rus et sosialt, helsemessig-, eller et ordens 

problem. 
- Hvilke tiltak har vi for å møte utfordringene og hvilke tiltak mangler vi. 

 
Ringsaker kommune har høy beredskap på og brukt øremerkede ressurser på, å møte utfordringene i 
forhold til rusmiddelproblematikk. 
Den forebyggende arena er godt utbygget bla. gjennom desentralisert skolestruktur, stor aktivitet 
innenfor frivillige lag og foreninger og aktivt holdnings skapende tiltak innen idretten. 
De kommunale tiltakene er godt utbygget med bla. flere fritidsklubber, motorsenter, ungdomskontakt, 
helsestasjon for ungdom, eget rådgivningstilbud for ungdom og foreldre og egen ungdomsgruppe ved 
sosiale tjenester øremerket for brukergruppen mellom 18 og 24 år. (UIV, ungdom i vekst.) 
 
Det er gjennomført flere tunge utredninger som beskriver behovene for kommunale tjenester til den 
gruppen som blir definert som rusmiddelmisbrukere. Vi har valgt å bruke utdrag fra følgende planer / 
utredninger / rapporter: 
 

- ” Dobbelt trøbbel”, psykiske lidelser og rusmisbruk, Psykiatriplanleggingen, Raukleiv 1999. 
- Ringsaker kommune, plan for psykisk helse 2003 – 2006, revidert psykiatriplan ” mot et bedre 

liv” 
- Ringsaker kommune, Boligsosial handlingsplan 2002 – 2005. 
- Helsetilsynets oppsummering av landsomfattende tilsyn med kommunale tjenester til 

rusmiddelmisbrukerne i 2004. 
- To brukerunderssøkelser om status i det kommunale arbeidet ift. Legemiddelassistert 

rehabilitering, LAR. Gjennomført av Høgskolen i Hedmark i 2001 og 2005. 
- Sosiale tjenester, årsrapporter fra rusteamet. 
- Ungdomsundersøkelsen i 2006 

 
En stor utfordring ved rullering av denne plan er at det dokumenteres svært lite av den kommunale 
virksomhet gjennom årsrapporter. Fritidsklubbene og ungdomskontakten har nedfelt i sine målsettinger 
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at de ”skal gi tilbakemelding til administrasjon eller politikere om tilstanden og eventuelle endringer i 
ungdomsmiljøene som krever kommunal innsats”. Aksjonsplan Brumunddal skal ”ta pulsen på 
lokalsamfunnet” gjennom årlige evalueringsmøter. Ruspolitisk handlingsplan legger opp til et ønske om 
et rapporteringssystem som kan registrere endringer i ungdomsmiljøene. Kommunen vedtok i oktober 
2006 å inngå et formalisert og forpliktende samarbeid med politiet i Ringsaker gjennom den såkalte SLT 
– modellen. ( Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.) Målet med SLT – modellen er å 
samordne og koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen, både med interne og 
eksterne aktører. Målgruppen er barn og unge i alder 12 – 18 år (-23 år i enkeltsaker). Se nærmere 
beskrivelse av SLT under planens punkt 5.2. 
 
 
Boligsosial handlingsplan og Psykiatriplanen er tidligere fremmet for det administrative og politiske 
miljø med detaljert beskrivelse av status og utfordringer. Behovskartleggingen ifb med disse planene er 
sammenfallende hva angår behov for tiltak. Ringsaker kommune har en lang vei å gå før disse kriteriene 
er oppfylt. Et mål for den ruspolitiske handlingsplan blir derfor å rette fokus mot den kartleggingen som 
ble gjort og initiere en organisasjonsdiskusjon hvor tiltak og tilbud til den mest utsatte klientgruppen vi 
har i Ringsaker i dag, blir satt på dagsorden. 
 

2. Beskrivelse av rusmiddelsituasjonen. 
Å følge med i befolkningens rusmiddelbruk er viktig både ut fra et helsemessig og et sosialt perspektiv. 
En forutsetning for å kunne finne fram til riktige tiltak for å redusere rusmiddelbruk og dens 
skadevirkninger, er å kunne beskrive rusmiddelsituasjonen med tanke på tilgjengelighet, forbruk og 
rusmiddelskader. Vi velger å beskrive situasjonen både nasjonalt og lokalt. På denne måte blir det mulig 
å synliggjøre eventuelle særtrekk ved de problemer som kommunen har. Dette vil bidra til å gi 
kommunen et best mulig grunnlag å basere sine beslutninger på.  
 
Sosialtjenesten har et særlig ansvar for å følge med på utviklingen i kommunen. 
 
Sosialtjenesteloven § 3-1 første ledd lyder: 
Sosialtjenesten skal gjøre seg kjent med levekårene i kommunen, vie spesiell oppmerksomhet til trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan 
forebygge slike problemer. 
 
 
2.1 Utviklingen av alkohol- og narkotikaforbruket i Norge  
 
Sammendrag fra Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, og Arbeids- og sosialdepartementets 
statusrapport " Rusmiddelsituasjonen i Norge", utgitt juli 2005 gir følgende hovedtrekk: 
 
- det registreres økning i alkoholforbruket i Norge. I 2003 konsumeres det 6.03 liter ren alkohol pr 
person og vi ser en nedgang til 6.22 liter ren alkohol pr. person i 2004. dette er en positiv endring men.. 
Fra 1999 er økningen av alkoholbruk i ungdomsmiljøene økt med 61 %!! ( Sosial og helsedir, 
konferanse Lillehammer 2006) 
 

 5



Narkotikaforbruket i befolkningen som helhet øker ikke, men er stabilt på et relativt høyt nivå. I 2004 
hadde 13.4 prosent av ungdommene i aldersgruppen 15 til 20 år prøvd cannabis, mot 17 prosent i 2003 
og 14.8 prosent i 2002. Det vil si en positiv reduksjon. Det registreres en forskyvning i kjønn mot at 
jenter øker sitt forbruk i forhold til tidligere registreringer.  Nasjonalt ser vi at bruken av opiater ( heroin 
mfl) er nedadgående mens vi ser en økning i bruk av sentralstimulerende midler ( amfetamin mfl.) 
 
Gjennomsnittlig debutalder for alkohol er relativt stabil. Den har i flere år vært omkring 14.5 år for øl og 
15 år for brennevin. Når det gjelder drikkemønsteret er det mye som tyder på at det såkalte kontinentale 
drikkemønsteret med vin til maten, kommer i tillegg til et mer tradisjonelt mønster hvor det drikkes 
relativt sjelden, men i store mengder. Kort sagt kan vi si at trenden er at nordmenn både drikker ofte og 
mye. Det er bekymringsfullt med tanke på målet om å redusere totalkonsumet. 
- det er en utfordring å skaffe oversikt over de sosiale og helsemessige skadene som følge av 
rusmiddelmisbruk. det vi vet er at antall injiserende rusmiddelmisbrukere anslås å være stabilt, rundt 
11000 - 15000 personer. Antall alkoholrelaterte dødsfall i Norge er stabilt. I 2002 var det 424 slike 
dødsfall, i 2003 var det 422. Antall narkotikarelaterte dødsfall(overdosedødsfall) ligger høyt i Norge. 
Det har vært en nedgang i antall narkotikarelaterte dødsfall de senere årene, mens vi i 2004 har sett en 
økning. I 2004 døde 223 personer av overdoser mot 172 i 2003. Det er vanskelig å måle de sosiale 
problemene som rusmiddelmisbruk påfører ektefelle, barn og øvrig familie. Et anslag er at ca 200 000 
barn lider under foreldrenes rusmiddelmisbruk. 
 
 

3. Vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen 
 
På bakgrunn av rapportering om eget konsum står statistisk sett ca 5 % av befolkningen i fare for å 
utvikle et alkoholproblem ("Rusmiddelarbeid i kommunene" - Sosialdep. 1992).  Det er således grunn til 
å tro at det i Ringsaker kommune finnes nærmere 1650 personer med alkoholproblemer. En del av disse 
personene vil oppsøke hjelpeapparatet for å få hjelp, mens et stort antall holder sine problemer skjult. 
Det antas at hver 10. legekonsultasjon er knyttet til alkoholproblematikk ("Rusmiddelarbeid i 
kommunene" - Sosialdep. 1992). En har imidlertid ingen oversikt som viser hvor mange personer bosatt 
i Ringsaker som årlig har vært i kontakt med sin primærlege for behandling av rusproblemer og 
rusrelaterte skader eller sykdommer.  
 
I oktober 2006 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant alle elevene i de kommunale 
ungdomsskolene.  
Formålet med denne undersøkelsen var: 

• Kartlegge utviklingstrekk og tendenser 
• Skaffe til veie fakta knyttet til ungdomsskoleelevers forhold til rusmidler 
• Bruke resultatene som grunnlag for strategier og tiltak i kommunens rusforebyggende arbeid 

 
Undersøkelsen hadde en svarprosent på hele 88%. 
Resultatene fra denne undersøkelsen er beskrevet i egen rapport.  
Her følger noen funn fra rapporten: 
 
Spørsmål: Har du noen gang drukket alkohol? Med drukket menes minst 1 flaske øl eller 1 flaske 
rusbrus eller alkoholdig cider eller 1 glass vin eller 1 glass sprit? 
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JA NEI 
46,3 % 53,7 % 
 
 
Spørsmål: Har du noen gang brukt narkotika? 
 
NARKOTIKA EN GANG FLERE GANGER 
Hasj eller marihuana 1,1 % (13 elever) 1,4 % (16 elever) 
Amfetamin 0,1 % (1 elev) 1,0 % (12 elever) 
Ecstasy 0,4 % (5 elever) 1,0 % (12 elever) 
Kokain 0,3 % (3 elever) 1,0 % (11 elever) 
GHB - 0,7 % (8 elever) 
Sniffet 3 % (35 elever) 2,4 % (28 elever) 
 
Funn i rapporten for øvrig: 

• Gjennomsnittlig debutalder innenfor gruppen i alder 12 – 15 år, er i underkant av 13 år 
• Debut skjer i hovedsak sammen med venner/jevnaldrende 
• Liten forskjell på gutter og jenter som oppgir at de har drukket alkohol 
• Ungdom drikker i hovedsak øl og rusbrus 
• 24 % oppga at de fikk alkohol av sine foreldre 

 
På spørsmål om hva elevene mente kunne gjøres for å bidra til å utsette debutalder, svarte majoriteten: 

• Bedre dialog med sine foreldre om bruk/konsekvenser av bruk  
• Strengere grenser og regler 
• Foreldre bør følge med og passe på bedre 
• Ikke gi alkohol til barna 
 

Innen for denne aldersgruppen, viser undersøkelsen at det er alkohol som er den største utfordringen når 
det gjelder rusmidler. 
Forskning dokumenterer at tidlig debutalder har stor påvirkning i forhold til senere alkoholforbruk ( 
NOVA, Sirus m.fl.) 
 
Alle undersøkelsene viser at alkoholforbruket blant ungdom øker betydelig og at andelen ungdom som 
bruker narkotiske rusmidler, er stigende. Blant ungdom mellom 15-20 år er alkohol det mest vanlige 
rusmidlet i Ringsaker som i landet for øvrig.  
 
Når et gjelder hvilke typer rusmidler som benyttes ser de at alle typer rusmidler er tilgjengelig i 
Ringsaker, hvorav de mest vanlige er alkohol, hasj og amfetamin. I en fersk kartleggingsundersøkelse 
utført av Sykehuset Innlandet, avdeling for rusrelatert avhengighet og psykiatri (Kullbrandstad, 2006) 
ser vi en tendens til sterk økning i henvendelser hvor amfetamin er hovedrusmiddel. Andelen 
henvisninger hvor opiater (heroin med flere) er hovedrusmiddel er forholdsvis lav hvis vi sammenligner 
tallene fra omliggende kommuner. 
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3.1 Rusmiddelsituasjonen sett fra ulike sektorer. 

Ringsaker kommune befinner seg midt på treet når det gjelder utvikling av alkohol- og 
narkotikaforbruket i kommunene. Dette når vi sammenligner oss med andre innlandskommuner.  
Ringsaker kommune har en høy beredskap på å avdekke rusmiddelmisbruk, særlig blant ungdom, 
gjennom ulike offentlige instanser. Vi har ungdomskontakt, helsestasjon for ungdom, rådgivningskontor 
for ungdom og foreldre (RUF), fritidsklubber og motorsenter. Videre har vi sosiale tjenester med eget 
rusteam og egen ungdomsgruppe.  
 
Helsestasjoner, skoler, legesentrene, politi og familienes eget nettverk er viktige aktører for å avdekke 
rusmiddelmisbruk blant barn og voksne.  
 
Barneverntjenesten beskriver at de svært sjelden mottar bekymringsmelding om rusproblemer hos 
ungdom, og de mener det er påfallende at det i liten grad blir meldt om rusproblemer hos ungdom under 
18 år. Også henvendelser til Ungdomskontakten med bekymring om ungdommers rusmisbruk er lavt. 
Medarbeiderne rapporterer om store vanskeligheter med å avdekke mistanke om rus, og at det i noen 
tilfeller skyldes at rusmeldingene formuleres som annenhånds opplysninger som det blir umulig å få 
verifisert.  
Ungdomskontaktens inntrykk er at bruk og omsetning av hjemmebrent fremdeles pågår i stor grad, men 
at man nå ser en økning i misbruk av narkotiske stoffer blant ungdom som frekventerer sentrum og 
sentrumsnære tiltak i Brumunddal. Selv om utviklingen kan ha pågått noen år, mener man å kunne se en 
raskere utvikling det siste halve året.  
Når det gjelder Moelv formidler Ungdomskontakten at det er et relativt stabilt og rolig ungdomsmiljø. 
På Nes fortelles det om omsetning av hjemmebrent, men ikke annerledes enn tidligere. 
Når det gjelder Brøttum fortelles det at mange ungdommer trekker mot Lillehammer, og at det ikke har 
framkommet bekymringsmeldinger om rus til barnevernet. 
 
Erfaring viser at en betydelig andel av barn som er plassert i fosterhjem, er plassert på grunn av 
omsorgssvikt som følge av foreldrenes bruk av illegale rusmidler, men at dette ikke kom fram før 
foreldrene selv forklarte om misbruket fordi de opplevde at de ikke lenger klarte omsorgen for sine barn. 
 
Fritidsklubben i Brumunddal beskriver i halvårsrapporten for høsten 2005 at det unntaksvis har vært 
fredager hvor ikke en eller flere ungdommer har møtt på klubben påvirket av alkohol. I disse tilfellene 
har klubbansatte ringt til foreldre/foresatte, slik at ungdommene har blitt hentet.  
Når det gjelder klubbene i Moelv og på Nes, framgår det ikke av årsrapportene problemer knyttet til 
ungdom og rus. 
 
Helsestasjon for ungdom beskriver at de i løpet av de siste to årene mener å se en økning i henvendelser 
fra spesielt unge jenter med psykiske lidelser, hvor rus i økende grad representerer en del av en ellers 
sammensatt problematikk. I større grad enn tidligere nevnes bruk av amfetamin. Man mener også å 
kunne se en økning i henvendelser fra flere og yngre jenter, hvor problemer knyttet til seksuelle 
overgrep er mer framtredende enn tidligere. 
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Politiets kriminalstatistikker omhandler antall anmeldelser og saker knyttet til brudd på 
narkotikalovgivningen i kommunen. Det framgår ikke av statistikken at det er en økning i 
narkotikaproblematikk i Ringsaker. Men - en svakhet ved denne statistikken, er at den i stor grad 
gjenspeiler politiets aktivitet når det gjelder bekjempelse av narkotika kriminalitet, og ikke den reelle 
narkotikasituasjonen. Politiet sitter med mye etterretningsinformasjon når det gjelder narkotika. 
Fra politiet beskrives at Ringsaker har de største etablerte rusmiljøene i Hamar-regionen, og at det fra 
politiets side prioriteres å jobbe mot såkalte "bakmenn" for å redusere tilgjengeligheten til narkotika. 
Det er også et faktum at narkotikamiljøene i Ringsaker distribuerer narkotika via adresser i andre 
kommuner, noe som fører til at narkotika med tilknytning til Ringsaker blir registrert som 
statistikkgrunnlag i andre kommuner. Det er i den senere tid gjort store enkeltbeslag av narkotika andre 
steder i landet, hvor personer fra Ringsaker er involvert. Fra politiet beskrives at tilgjengeligheten til 
illegale rusmidler nå er større enn tidligere, først og fremst når det gjelder sentralstimulerende midler og 
cannabis.  Det er flere årsaker til dette, men nye elektroniske kommunikasjonsformer og informasjon via 
internett nevnes som medvirkende faktorer. 
  
Gjennomgående fra samtlige aktører, er at holdninger til illegale rusmidler ser ut til å ha endret seg 
vesentlig de siste årene. Spesielt i ungdomsmiljøene erfares en mer likegyldig holdning til narkotika enn 
tidligere. I dag omgås i større grad enn tidligere både de som bruker narkotika og de som ikke bruker 
narkotika på samme sosiale arenaer.  
 
Det er en erkjennelse at vi i dag har begrenset kunnskap om det reelle omfanget av rusproblemer i 
kommunen. 
For å styrke beredskapen for å forebygge problemer og lidelser knyttet til rusmisbruk, må kommunen ha 
kompetanse som gjør det mulig å fange opp faresignaler så tidlig som mulig. 
 
Det beskrivers generelt en endring mot mer avdekking av psykiske lidelser. Psykiske lidelser og rus kan 
ofte være sammenfallende og det er viktig at det opprettholdes en høy beredskap på disse temaene. Det 
udokumenterte skolefraværet er økende. Fagmiljøene sier ofte at mangel på avdekkingskompetanse 
innenfor de marginale ungdomsmiljøene, er årsaken til lite henvendelser om rus, ikke det at problemene 
ikke er der. Det ligger store utfordringer i det å finne ut om ungdomsfylla / rusen er "vanlig" 
ungdomsatferd eller en indikasjon på utvikling av et rusproblem. 
 
 
 
 
Ringsaker kommune rapporterer årlig om rusmiddelsituasjonen i kommunen til Statens institutt for 
rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS rapporteringen fra Ringsaker kommune, sosiale tjenester hadde 
følgende hovedtrekk for 2006: 
 
Rusteamet ved sosiale tjenester har registrert 157 klienter med et definert rusmiddelproblem i 2006. 
Rusteamets årsrapport for 2006 sier at sosiale tjenester har hhv 94 personer som har narkotikamisbruk 
som sitt primærproblem, 58 alkoholmisbruk og 5 personer med medikamenter som hovedproblem. ( det 
understrekes at dette er tall på hvor mange som søker hjelp for sitt problem gjennom sosiale tjenester, 
ikke hvor mange rusavhengige vi har totalt i kommunen). Sammenligner vi tall fra de siste års 
årsrapporter ser vi en betydelig økning i narkotikamisbruk ift til alkohol. 
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Tilsiget av ungdom mellom 18 og 24 år som oppsøker sosiale tjenester for sitt rusproblem er stabilt. Det 
uttrykkes stor bekymring ift til noen ungdommers holdninger til rus og dens skadevirkninger.  
 
- sosiale tjenester rapporterte om flere som misbruker cannabis, beroligende midler og syntetiske stoffer 
(eks metadon, subutex mfl.) Ingen endringer i antall brukere av, kokain, heroin, løsemidler eller 
hallusinogener (LSD, fleinsopp etc.) Bekymringsfull økning ift bruk av amfetamin. 
 
- blandingsmisbruket er økende. 
 
- rusteamet har ansvaret for 31 klienter i Legemiddelassistert rehabilitering, LAR (metadon og subutex) 
 
- rusteamet hadde over 100 personer i behandling for rusmiddelmisbruk i regi av regionale helseforetak, 
poliklinisk / døgnbehandling i 2006.  
 
 
 
 
Holdninger til rus. 
Ringsaker bærer på mange måter med seg en kulturell arv hvor det generelt sett er liberale holdninger i 
store deler av befolkningen til alkohol. Det registreres at interkontinentale drikkemønster er på full fart 
inn i vår hverdag, som i resten av landet. Rødvin til maten på onsdager er ikke lenger fremmed for oss. I 
takt med velstandsøkningen, og episoder med forurenset sprit, ser vi klare trekk på at hjemmebrent er på 
retur samtidlig med at vinmonopolene setter stadige salgsrekorder. Alkoholkonsumet og skadene som 
følge av dette, er fortsatt en stor utfordring i Ringsaker. 
Høstens ungdomsundersøkelse viste også hvor betydningsfull foreldrerollen er i det rusforebyggende 
arbeidet.  1 av 4 ungdommer som hadde drukket alkohol, oppga at de fikk alkohol av sine foreldre. 
Ungdom som oppga at de ofte så sine foreldre beruset, var overrepresentert i gruppen med ungdom som 
selv oppga at de hadde drukket alkohol. 
I samme undersøkelse uttrykte ungdom at de både ønsket mer dialog med sine foreldre i spørsmål 
knyttet til rus, og tydeligere og strengere grenser. 
Det er utviklingstrekk i Ringsaker som tyder på en liberalisering i ungdomsmiljøene ift holdninger når 
det gjelder bruk av narkotiske stoffer. Dette i særdeleshet amfetamin og cannabis. Vi regner med store 
mørketall men særlig sosiale tjenester ser en økning i henvendelser fra ungdom hvor rusmiddelmisbruk 
etter hvert avdekkes som primærproblem. De etablerte hjelpetiltak synes å fokusere for lite på 
rusproblematikk og psykiske lidelser i befolkningen generelt. Hovedfokus ligger på arbeidslinja eller 
skole. Vedkommende kan ha droppet ut mange ganger her før spørsmålet om rusmiddelproblematikk 
eller psykiske lidelser blir avdekket.  
 
Det bør være et klart mål for de instanser som jobber med ungdom å øke avdekkingskompetansen i 
forhold til rusmiddelproblematikk og psykiske lidelser.  
 
 
 
Ressurser. 
Nyere forskning fra SIRUS viser at 7 av 10 som oppsøker et sosialkontor har et avhengighetsproblem 
eller en psykisk lidelse. Utviklingstrekkene fra sosiale tjenester viser at klientgruppen totalt sett er 
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stigende. Det avdekkes mye multiproblematikk hvor rus, psykiske lidelser, gjeldsproblematikk og 
utelukkelse fra arbeidslivet er daglige temaer.  
Det har vært en bekymringsfullt stor økning i gruppen 18 til 24 år som henvender seg dit. For å møte 
denne utviklingen har sosiale tjenester valg å rette særlig fokus på målgruppen ved å øremerke 4 
stillinger i eget ungdomsteam ved sosialkontoret. (UIV, Ungdom i vekst) 
Sosiale tjenester har hatt øremerket stilling som ruskonsulent siden 1992. Det ble økning til to stillinger 
fom 1997. Rusreformene, Legemiddelassistert rehabilitering, pasientrettigheter er nye begreper som 
utfordrer rusteamet særskilt. Klientmengden og antallet klienter som har krav på tiltak etter kapittel 4 og 
6 etter Lov om sosiale tjenester har økt med mange hundre prosent siden 1997 uten at bemanningen er 
styrket. Ringsaker kommune har passert en smertegrense på hvor mange flere rusmiddelavhengige som 
kan få tilbud om LAR eller annet tiltak med dagens bemanning. Sammenlignbare kommuner med 
Ringsaker, eks Sandefjord, har 6 rusmiddelkonsulenter ansatt på samme antall klienter.   
Kommuneoverlegen gir i sin kommentar til planen sitt tilsagn om at ressursdiskusjonen må løftes opp på 
dagsorden for å kunne møte de utfordringene som ligger og venter. 
 
Fritidsklubbene er viktige arenaer for rusforebyggende arbeid.  
Det må være en forutsetning at diskusjon vedr. rus bringes opp som tema i klubbene. I denne 
sammenheng er det avgjørende at de ansatte besitter kompetanse innen rusproblematikk og 
holdningsformidling, som gjør at de innehar høy grad av integritet i møte med ungdom.   
 
 
3.2 Vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen 
 

Generell beskrivelse. 
Det er fortsatt alkohol som er det største rusproblemet i Ringsaker med helgefylla som en klar 
utfordring. Tilgjengeligheten til alkohol i Ringsaker er god og alle aldersgrupper får tak i alkohol på 
egen hånd eller gjennom venner og bekjente. Viser videre til bevillingsdelen av planen. 
Det er ingen indikasjoner som sier at vi bør ringe med alarmklokker i Ringsaker. Det bør understrekes at 
utviklingstrekkene, i særdeleshet i ungdomsmiljøene, er foruroligende. Ringsaker kommune har hatt en 
senterdeling når det gjelder rus. Brumunddal området hadde en streng selvjustis i forhold til narkotika på 
70- 80 og begynnelsen på -90 tallet. Denne er nå helt fraværende. Moelv har hatt rykte på seg for å være 
narkohovedsetet i Ringsaker på samme tidspunkt som nevnt. Dette stemmer ikke med dagens bilde. Vi 
ser at tilgjengeligheten på alle typer narkotika er skiftende i forhold til typer narkotika, men stabil. Vi ser 
at de nasjonale utviklingstrekk er like i Ringsaker når dette gjelder medikamentforeskrivningen gjennom 
lege. Mange unge får sin debut på misbruk av medikamenter gjennom medisinskapet til mor eller far. 
Det offentlige hjelpeapparatet kommer ofte for sent inn i sakene hvor da tema blir skadereduksjon i 
stedet for forebygging. 
Mye av den narkotika som tilbys i ungdomsmiljøene kan få svært dramatiske konsekvenser for den 
enkelte i forhold til senskader. Dette gjelder spesielt bruk av syntetiske rusmidler. 
En klar utfordring for Ringsaker kommune er planlagte og ikke planlagte utskrivinger fra ulike 
rusinstitusjoner i kommunen. Vi har i dag totalt 153 klientplasser i de ulike institusjonene. Mange av 
disse åpner opp for Legemiddelassistert rehabilitering. Dette betyr at i Ringsaker kommune oppholder 
det seg ca 80 LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) klienter til enhver tid.  
Sosialtjenesteloven sier tydelig at det er oppholdskommunen som har ansvaret for klienter som 
formidler et hjelpebehov. Unntaket i loven gjelder rusmiddelmisbrukere som er til behandling i 
institusjon hvor det er plasseringskommunen som har ansvaret. Ved planlagte utskrivinger til Ringsaker 
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kommune gir loven oss muligheter til å kreve refusjon fra plasseringskommunen for alle utgifter som 
påløper. De klienter som reiser uten at det er planlagt ifb med rusepisoder, manglende motivasjon osv, 
som tar opphold i Ringsaker, blir sosiale tjenesters utfordring. Denne problematikk er strekt økende. Tall 
for 2006 tilsier at rusteamet har ca 40 klienter som er direkte "drop out" fra institusjonene. Dette utgjør 
en betydelig ressurs og kapasitetslekkasje for sosiale tjenester. For 2004 utgjør dette ca 1.1 millioner 
kroner i utgifter for sosiale tjenester. 
I tillegg ser vi en urovekkende tendens at etableringene i kommunen trekker til seg personer fra 
vedkommendes nettverk. Av rusteamets klientgruppe er ca halvparten innflyttet fra annen kommune, 
dvs ca 70 av 157 klienter.. Dette bidrar til at rusmiddelmisbrukerne i antall er økende og preger og 
påvirker lokalmiljøet i større grad enn tidligere.  
I sak 06/623 tas problematikken opp i formannskapet i Ringsaker med mål om å starte en prosess hos 
Fylkesmannen for vurdering opp mot skjønnsmidler grunnet de store ekstrautgifter Ringsaker kommune 
får gjennom å være en stor institusjonskommune. Det er viktig å understreke at bekymringen ikke i 
første omgang er av økonomisk art men at mange rusmisbrukere velger å bosette seg her uten å ha 
nettverk eller andre tilknytninger til kommunen, enn rusmiljøet. Gjennom dette så økes tilgjengligheten 
til rusmidler og vi ser en kynisme i miljøet når det gjelder omsetning til yngre personer.  
Sosiale tjenester har gjennomført møte med representanter fra alle institusjonene i kommunen for 
drøfting av problematikken. Det bør være et mål å ha møter med institusjonene en gang pr. år for å 
ivareta samarbeidsprofilen rundt denne problematikken 
 
 
Boliger. 
Ringsaker kommune v/ sosiale tjenester disponerer i 2006 ca 70 gjennomgangsboliger. Generelle trekk 
ved boligene er at de er nedslitte. Et mål må være å få samordnet administreringen av boligmassen til en 
enhet med ansvar for oppfølging og vedlikehold. Det har vært en trend i kommunen at 
gjennomgangsboliger selges på det åpne markedet uten at disse erstattes med nybygging eller 
nyinvesteringer. De marginaliserte klientgruppene er ofte helt avhengige av at kommunen ordner bolig, 
enten ved bruk / tildeling av gjennomgangsbolig eller at sosiale tjenester garanterer for vedkommende 
på det åpne markedet. Mange mangler bo evne med det resultat at det påløper store utbedringskostnader 
ved flytting. Boligsosial handlingsplan 2002 -2005 og Psykiatriplanen beskriver detaljert de behov som 
er avdekket. Viser videre til disse planene som begge skal rulleres i 2007.  
Et lysglimt er de boliger som blir bygget som følge av psykiatrimidlene. Det er øremerket 8 boenheter i 
Moelv og 16 boenheter i Brumunddal, alle med bemanning. Utfordringen blir at rusmiddelmisbruk ikke 
må brukes som en eksklusjonsgrunn for disse boligene. Det ligger store holdningsmessige og faglige 
utfordringer i det å gi denne brukergruppen et tilbud de lenge har hatt krav på. 
Komité 1 anbefaler en gjennomgang av organiseringen av kommunenes tilbud til denne målgruppen. 
 
 

4. Rusmiddelpolitiske mål og strategier 
 
4.1 Nasjonale mål og strategier 
Sentrums-regjeringen la i 1998 fram en Handlingsplan for redusert bruk av rusmiddel – St.prp. nr. 58 for 
1997-98. Planen har som mål å opprettholde en sterk kontrollinnsats på rusmiddelområdet, styrke 
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opplysningsvirksomheten, og bygge ut et mer tilpasset behandlingstilbud. Målet er å gjennomføre en 
helhetlig forebyggingsinnsats. 
Fordi utgangspunktet er forskjellig, har alkohol- og narkotikapolitikken i noen grad ulike mål. Alkohol 
er en lovlig og legitim vare, mens bruk av narkotika er illegalt, unntatt i situasjoner der bruken er 
medisinsk begrunnet. Det er likevel behov for å se rusmiddelpolitiske tiltak i sammenheng. 
 
Målene kan konkretiseres slik: 

• redusere skadevirkninger ved alkoholbruk, individuelt og samfunnsmessig 
• reduksjon av misbruket av cannabis, ecstasy og liknende stoffer blant ungdom og yngre voksne  
• økt bevissthet om sammenhengene mellom bruk/misbruk av forskjellige rusmidler 
• heve debutalderen for bruk av alkohol 
• styrke negative holdninger til narkotika og misbruk av alkohol 
• et bedret og mer effektivt behandlings-, etterverns- og omsorgstilbud til rusmiddelmisbrukere 

 
Strategier for å oppnå målene: 

• samarbeid med hjem og skole i det holdnings skapende arbeidet  
• bred mobilisering av frivillige krefter, organisasjoner og ungdomskulturelle miljøer 
• kommunen, det lokale politi og lokalmiljøene skal spille en sentral rolle i det forebyggende 

arbeidet 
• det forebyggende arbeidet skal ha langsiktig perspektiv 
• innsatsen skal rettes mot hele befolkningen og mot risikogrupper 
• ungdom og unge voksne skal være viktige målgrupper for innsatsen 
• behandlings- og omsorgstiltak skal spille på lag med frivillige organisasjoner, grupper og 

enkeltpersoner  
• ettervernet skal styrkes 

 
 
4.2 Kommunens mål og strategier. 
 
Ringsaker kommunes rusmiddelpolitiske hovedmål: 

• Heve debutalder for bruk av alkohol 
• Redusere det totale rusmiddelbruket i kommunen 
• Forebygge negativ utvikling av et allerede oppstått rusproblem 
• Forebygge skadelig bruk og misbruk av rusmidler 
• Sørge for en tilstrekkelig tiltakskjede for de som trenger oppfølging for sitt rusproblem 
• Gi omsorg til dem som har utviklet et alvorlig rusmisbruk, og som ikke kan komme ut av 

misbruket ved egne tiltak. 
 
 

5. Tiltak for å nå de kommunale mål 
 
Ringsaker kommune vil rette ulike virkemidler inn mot forebygging og behandling etter følgende 
kategorisering: 
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1. Forebygging og helsefremming 
- Tilbudsreduksjon 
- Etterspørselsreduksjon 

 
2. (Re)habilitering og omsorg 

- Behandling 
- Skadereduksjon 

 
Figuren under er hentet fra Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003 –2005:  
 
 
Forebygging og helsefremming (Re)habilitering og omsorg 
Tilbudsreduksjon Etterspørselsreduk

sjon 
Behandling Skadereduksjon 

• Omsetningsforbud 
• Bevillingsordninger 
• Monopol 
• Åpningstider 
• Kontroll 

mm. 

• Opplysning 
• Miljøtiltak 
• Bruksforbud 
• Punktavhold 
• Avgifter 
• Aldersgrenser 
• Reklameforbud 
• Kontroll 
• mm. 

• Tidlig intervensjon 
• Poliklinisk 
• Substitusjonsbehandling 

(LAR) 
• Institusjonsbehandling 
• Oppfølging og ettervern 
• AKAN 
• mm. 

• Livsopphold 
• Omsorgsboliger 
• Miljøtiltak 
• Lavterskel helse 
• Bruksinformasjo

n 
Brukerorganisasjo
ner 

 
 
 
 
 
5.1 Forebyggende tiltak 
 
Problemer knyttet til rusmiddelbruk oppstår i et samspill mellom individ, rusmiddel og forhold i 
samfunnet. Skal samfunnet lykkes i å unngå de problemer som rusmiddelbruk kan forårsaker, må 
forebygging skje i alle de ulike arenaene som befolkningen deltar i, som hjemmet, skolen, fritiden, 
arbeidsplassen m.v. 
 
Ringsaker kommune skal holde en høy beredskap på avdekking av rusmiddelproblematikk innenfor de 
forebyggende arenaer. De offentlige arenaer som fritidsklubber, ungdomskontakt, helsestasjon for 
ungdom mfl, skal ha rusforebygging og avdekkingskompetanse i forhold til rus og psykiske lidelser som 
ett av sine mål. 
 
Det skal stimuleres til forebyggende profil innenfor alle typer lag og foreninger.  Det skal føres en 
bevillingspolitikk hvor hovedprofilen vil være flere rusfrie arenaer i kommunen. 
Rehabilitering og omsorgstiltak skal videreutvikles og det skal etterstrebes å ha tiltak for å møte de 
behov til en hver tid vil melde seg. 
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I en rusmiddelpolitisk plan er det neppe hensiktsmessig å omtale alle typer forebyggende tiltak, men de 
tiltak som skal:   
1.  Begrense tilgang til rusmidler. 
 Omfatter forbud og restriksjoner i forhold til salg og skjenking av alkohol, og samarbeid med lokal 

politimyndighet om tiltak mot ulovlig narkotikaomsetning. 
• Hindre at voksne kjøper eller gir bort alkohol til noen under 18 år 
• Øke fokus i forhold til å hindre salg og skjenking til mindreårige 
• Kontrolltiltak/ tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol og narkotika 
• Etablere alkoholfrie soner / områder 

2.  Redusere etterspørsel etter rusmidler, herunder fokus på å utsette debutalder 
 Omfatter alt som reduserer etterspørsel, dvs. informasjon om skader, innlæring av normer og verdier, 

prisnivå og tiltak som reduserer behov for rusmiddelbruk.    
• Bevisstgjøring av foresatte til å framstå som gode rollemodeller for sine barn 
• Bevisstgjøre de unge konsekvensene av rusmisbruk samt motivere ungdom til å ta egne valg 
• Øke innsatsen i skolene og samordne det rusforebyggende arbeidet - etablere "KJENTMANN" på 
    skolene. 
• Mobilisere og øke samarbeidet med foresatte i arbeidet med å forebygge rusproblem blant 
    barn og ungdom - stimulere til FORELDRENETTVERK/ foreldresamarbeid med skolen som   
    hovedarena 

   
 
Det forebyggende arbeidet i kommunen bør bestå av en kombinasjon av tiltak for å begrense/redusere 
tilgjengeligheten av rusmidler, og av tiltak som fører til reduksjon i etterspørselen. 
Forebyggende arbeid i kommunen vil ha ulike målgrupper. 
 
Allmennforebyggende tiltak rettes mot hele eller store deler av kommunens befolkning. De har som mål 
å avverge mulige problemer før de oppstår. Folkehelseperspektivet er sentralt.  
 
Annen type forebygging rettes inn mot individer i faresonen, og mot problem skapende prosesser en 
ikke har kunnet hindre på et tidligere tidspunkt. Målet er å begrense utvikling av eller tilbakefall til 
problematferd eller vanskelige livssituasjoner. Tiltak for å redusere rusmiddelbruk hos allerede utsatte 
grupper, vil i en del tilfeller grense over mot behandling. 
 
 
5.2 Forebygging overfor spesielle grupper 
 
Forebygging overfor spesielle grupper i faresonen vil omfatte både tiltak som grenser over mot 
allmennforebygging og tiltak som grenser over mot behandling. 
 
Etablering av SLT - modellen. 
SLT er en forkortelse for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak". 
 
Erfaring viser at forebygging er en oppgave som best løses ved at alle gode krefter i lokalsamfunnet 
samordner sin innsats for å nå felles mål. 
 
I oktober 2006 ble det fattet politisk vedtak om å etablere SLT – modellen i Ringsaker kommune.   
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Ca. 160 kommuner i Norge har etablert SLT-modellen. 
SLT er en samordningsmodell som er forankret på høyeste nivå i lokalsamfunnet, hvor styringsgruppa 
består av ordfører, rådmann og lensmann.   
SLT er en metode for å utvikle, styrke og koordinere forebyggende tiltak. Deltakere i samarbeidet er 
kommunen, politiet, videregående skole, frivillige aktører, lokalt næringsliv, barn og foreldre. 
Samarbeidet kan også inkludere fylkeskommunen, konfliktråd og nabokommuner. 
 
Modellen består av 3 nivåer: 
A: Styringsnivå   

o Ordfører, rådmann, lensmann, koordinator 
o Etablerer overordnede rammer for kommunens totale innsats for forebygging av 

kriminalitet og rus blant barn og unge 
B: Koordineringsnivå  

o Medlemmer med sentrale posisjoner i sine respektive virksomheter for å kunne fatte 
beslutninger og sette inn ressurser innenfor gitte rammer, i tillegg til å ha nødvendig 
faglig oversikt  ( RE – ledere/ledere med beslutningsmyndighet ) 

C: Utføringsnivå   
o I praksis omfatter dette førstelinjetjenesten, hvor det direkte kriminalitetsforebyggende 

arbeidet utføres. Prosjekt/tiltak/samhandling.  
 
Tydelig kommunikasjon mellom de 3 nivåene er av avgjørende betydning. 
 
Et overordnet mål for SLT – arbeidet er å få flere til å samordne innsatsen, jobbe mot felles mål, unngå 
dobbeltarbeid og oppnå større effektivitet. I tillegg er SLT en praktisk trening i tillit – å ha tillit til at 
også andre har kompetanse nok til å gjøre en jobb på vegne av fellesskapet. 
Målgruppa for SLT – arbeidet i Ringsaker er barn og unge i alder 12 – 18 år ( -23 år i enkeltsaker). 
Det er ansatt en koordinator, som har som oppgave å koordinere arbeidet for å oppnå best mulig effekt 
av det kriminalitetsforebyggende arbeidet generelt og det rusforebyggende arbeidet spesielt. 
 
Som nevnt ovenfor, åpner SLT for etablering og forsterking av samhandlingsarenaer både innad i 
kommunen, men også med såkalte eksterne aktører. Samarbeid med politiet vil være av avgjørende 
betydning. I dette arbeidet vil bestemmelser knyttet til håndtering av taushetsplikt være sentralt. 
Forvaltningslovens § 13 omhandler de generelle taushetspliktsbestemmelser, i tillegg til at mange 
yrkesgrupper har egne særlover som konkretiserer taushetsplikten, opplysningsretten og 
opplysningsplikten. 
Taushetsplikten kan misbrukes ved at loven brukes for å hindre innsyn i eget arbeid/beskytte seg selv. 
De voksnes ønske om å ivareta lovens bestemmelser må aldri komme i veien for  
plikten til å ivareta barnet.  Det er forankeret i lov ( FN`s menneskerettslov, barnekonvensjonen artikkel 
3 med mer) at i saker og samarbeid som angår barn og unge skal ”barnets beste” være et grunnleggende 
hensyn. 
 
Status på SLT arbeidet pr. 14.2.2007 er at styringsgruppa arbeider med mandat, forankring og 
organisering av SLT-modellen, samt plan for det videre arbeidet. 
 
Sosialtjenesteloven tillegger kommunen hovedansvaret for arbeidet med rusmiddelmisbrukere. Dette 
gjelder både forebygging og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer. I tillegg har  
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kommunen ansvar for å yte bistand til rusmiddelmisbrukernes barn og pårørende. Andre etater i 
kommunen har også et ansvar for arbeid rettet mot rusmiddelmisbrukere, men det er sosialtjenesten som 
bør være den sentrale enhet i dette arbeidet og som har samordningsansvaret, jf. § 3-2 i 
sosialtjenesteloven. 
Forebygging overfor grupper i faresonen retter seg også mot problem skapende /uheldige prosesser en 
ikke har kunnet hindre på et tidligere tidspunkt. Målet er å begrense utvikling av eller tilbakefall til, 
problematferd eller vanskelige livssituasjoner. 
 
Kommunen har, i samarbeid med andre instanser og i tråd med de analyser som er foretatt, iverksatt en 
rekke tiltak som er knyttet opp til grupper som kan være i faresonen. Noen av disse er: 
 
  Ungdomskontakten har egne lokaler sentralt i sentrum av Brumunddal. Tjenesten har 4 hele stillinger 
og har åpningstid fra 08.00 til 22.00 på hverdager, unntatt fredag De jobber primært forebyggende og 
står bak en rekke ulike tilbud til målgruppen. 
 
  SAK, skole og arbeidsforberedende kurs er et desentralisert tilbud til ungdom i videregående skole 
som trenger tilpasset opplegg. 
 
  RAUS, skole på ungdomstrinnet som tar imot elever fra de 4 store ungdomsskolene i kommunen. 
Tilbudet er for elever som av en eller annen grunn faller ut fra sin ordinære skole. 
 
  Oasen, tilrettelagt tiltak for elever ved Ringsaker videregående skole som trenger tilrettelagte og 
individuelt tilpasset opplegg. Oasen har egne lokaler i tilknytting til Ringsaker videregående skole. 
 
  UIV, ungdom i vekst. Eget prosjekt hvor ungdom mellom 18 og 24 år har et kontor å forholde seg til 
ved A-etat i Brumunddal. Her henter de sine tjenester fra oppfølgingstjenesten, A-etat og sosiale 
tjenester.  
 
  Helsestasjon for ungdom. Helsetilbud for ungdom hvor hovedfokus ligger på ungdomsproblematikk 
innenfor helseområdene. Helsestasjonen har egne lokaler. 
 
  RUF, Rådgivningskontor for ungdom og foreldre. Drives i regi av ungdomskontakten og har åpent en 
kveld pr. uke. 
 
  FFU, forebyggende fritidsgrupper for ungdom. Et tiltak som har vært drevet av ungdomskontakten i 
over 21 år og er et  fritidstilbud til ungdom som rekrutteres fra, og i samarbeid med ungdomsskolene i 
kommunen. 
 
  Interkommunal barnevernsvakt. 
 
  Brumunddal motorsenter med ulike fritidstiltak som trialkjøring, amerikanske biler og eget 
bilverksted. 
 
  Tre store kommunalt drevne fritidsklubber i hhv Brumunddal, Moelv og Nes. 
 
  Eget ungdomsteam ved barneverntjenesten i kommunen. 
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5.3  Tiltak for å hjelpe og behandle rusmiddelmisbrukere 
 
Behandlingsorienterte tiltak retter seg mot personer som allerede har utviklet rusmiddelproblemer. 
Tiltakene skal være individuelt tilpasset, og ha som mål å hjelpe misbrukerne ut av misbruket. I noen 
tilfeller det aktuelt med omsorgstiltak for å hindre forverring eller lindre tilsynelatende kroniske 
tilstander. Ansvaret her ligger både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. 
 
Behandling omfatter etter sosialtjenesteloven en lang rekke tiltak som inkluderer identifikasjon, 
kartlegging, vurdering, rådgiving, behandling (terapeutisk), omsorg og oppfølging av personer med 
rusmiddelproblemer.  
 
Kapittel 6 i sosialtjenesteloven omhandler det kommunale ansvaret for særlige tiltak overfor 
rusmiddelmisbrukere. Kommunehelsetjenesteloven, barneverntjenesteloven, sykehusloven og lov om 
psykisk helsevern har også relevante bestemmelser når det gjelder behandling for bestemte grupper med 
rusmiddelproblemer. 
 
Sosialtjenesten skal ifølge kapittel 6: 
 

• Hjelpe den enkelte til å komme bort fra sitt misbruk. 
• Gi råd/veiledning samt hjelp til misbrukernes familie. 
• Sørge for behandlingsopplegg i nærmiljøet eller egnet institusjon. 
• Utarbeide tiltaksplaner for rusmiddelmisbrukere som er i institusjon etter vedtak med hjemmel i 

§ 6-2 eller § 6-2a. 
 
Det legges vekt på at sosialtjenesten har et ansvar for å følge opp rusmiddelmisbrukeren under 
behandling i institusjon og sørge for oppfølging etter endt institusjonsopphold. 
 
Rusmiddelmisbrukere er ingen ensartet gruppe. Det er ikke mulig for hjelpeapparatet å behandle alle 
som i kortere eller lengre perioder har et sosialt og medisinsk uforsvarlig misbruk. Det må forventes at 
familie og nærmiljø, arbeidskolleger og andre stiller opp med både støttetiltak og korrigerende 
reaksjoner. Sosialt nettverk med mellommenneskelige innlevelse, kontroll, omsorg og nærhet er viktige 
faktorer i denne sammenheng. Opplevelse av egenverd og tilgang til arbeidsliv og meningsfylt 
beskjeftigelse, vil kunne være avgjørende forutsetninger for den videre utvikling. Den offentlige innsats 
i kommunene må i nødvendig utstrekning supplere og bistå slike innsatser i nærmiljøet. 
 
Sosialtjenesteloven inneholder egne bestemmelser om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke(§ 6-
2), tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere (§ 6-2a) og tilbakeholdelse på grunnlag av eget 
samtykke (§ 6-3). Loven stiller strenge krav til hvilke forhold som må ligge til grunn for tilbakehold 
etter § 6-2, samt krav om at institusjonen skal være egnet til formålet. 
 
 
Rusreform 1 og 2 indikerte at staten tok over Fylkeskommunens ansvar etter kapittel 7 i Lov om sosiale 
tjenester. Helseregionene fikk da ansvaret for: 
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• etablering og drift av institusjoner med tilknyttede spesialisttjenester 
• å utarbeide en plan som viser hvordan den vil dekke aktuelle og framtidige behov for tilbud 
• Helseregionene skal sørge for at institusjons- og spesialisttilbudet drives i samsvar med lov, 

forskrifter og plan og forøvrig drives forsvarlig 
 
Pasientrettighetsloven ga rusmisbrukerne rett til behandling på linje med all annen behandling innen 
helseforetaket.  
 
Mye tyder på at langsiktig oppfølging og relasjonsbygging utenfor og i institusjon er av stor betydning. 
Sosialtjenesten i kommunene, som har hovedansvaret for å skaffe til veie hjelpe- og 
behandlingstilbudene, og for et helhetlig tilbud, bør derfor i nært samarbeid med de aktuelle 
behandlingsinstansene legge vekt på langsiktig oppfølging.  Det vises til sosialtjenesteloven § 6-1 siste 
ledd. Dette krever ofte tilrettelegging av ordnede bolig-, utdannings- og arbeidsforhold eller yrkesrettet 
attføring. I tillegg vil et helhetlig opplegg måtte ta hensyn til misbrukernes totale livssituasjon. 
Misbrukerens familie bør trekkes med i oppfølgingen, der det er mulig og hensiktsmessig, og det kan 
f.eks. legges til rette for at misbrukeren kan knytte kontakt med selvhjelpsgrupper. 
Det skilles mellom to ulike tiltaksretninger ift rusmisbrukerne. 
 
1. BEHANDLING 
2. OMSORG 
 
Behandling er spesialisthelsetjenestens ansvar. Dette kan være alt fra poliklinisk tilbud til innleggelse for 
langtidsbehandling i heldøgnsinstitusjon. Det er fritt sykehusvalg etter ny rusreform men Ringsakers 
nærmeste samarbeidspartner er Sykehuset Innlandet, Sanderud og Distriktpsykiatrisk senter ( DPS) 
Hamar. I tillegg kommer institusjoner som er en del av spesialisthelsetjenesten, eller som har 
kjøpsavtaler med Helse Øst 
 
Omsorg er et kommunalt ansvar og kan være alt fra pleie og omsorgsbasert hjemmehjelp til innleggelse i 
heldøgns omsorgsinstitusjon, som eks Fredheim på Nes. Det er tidligere nevnt psykiatriboligene som er 
under oppbygging i Ringsaker. Disse vil bli et sterkt bidrag til det omsorgsbaserte tilbudet til 
rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser i Ringsaker.   
Erfaringsmessig har det vært stor vegring fra den kommunale psykiatritjenesten for å gå inn i saker som 
innebefatter rusmiddelmisbrukere. Dobbeltdiagnosebegrepet utfordrer kommunene spesielt da 
spesialisthelsetjenesten ofte henviser denne gruppen mennesker tilbake til kommunene med bestilling 
om komplette omsorgsbaserte tiltak. Det bør reises en kommunal diskusjon om rus og psykiatritilbudet 
til innbyggerne i Ringsaker er moden for en revidering, organisasjonsmessig sett. Det bør drøftes om 
hvor skillet skal gå mellom sosiale tjenesters ansvar og hvor ansvaret til helse går. Erfaringene fra 
spesialisthelsetjenesten og nyere forskning sier oss at rus og psykiske lidelse må behandler samtidig. 
Taperne i dag blir de klienter som blir kasteballer i systemet eller som ikke får et tilbud da de ikke passer 
inn i organisasjonsbildet i kommunen.  
 
I Ringsaker har vi lang tradisjon på å tenke tidlig intervensjon. Kommunens rusteam har eget budsjett til 
kjøp av korttids behandling i private institusjoner utenfor helseforetakenes rammer og vilkår. Det er 
forhandlet fram egne avtaler på dette med noen institusjoner. 
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LAR, legemiddelassistert behandling er et tiltak som ble tilgjengelig for kommunene i 1999. 
Kommunene v/ sosialtjenesten har koordineringsansvaret for disse tiltakene. Dette er arbeidskrevende 
tiltak som krever at primærtiltakene som bolig, jobb/tiltak på dagtid, rusfrihet, medisinhandtering osv er 
på plass. Kommunen har pr 13.02.2007, 31 personer i LAR tiltak. Sentrale politiske signaler går i 
retning av redusering i inntakskriteriene for å få LAR behandling. Dette blir en stor utfordring for 
kommunen i tiden som kommer. 
 
 
 
 
 
6. Gjennomføring av planen 
 
6.1 Nødvendig kompetanseheving for å gjennomføre planen 

• Fokus på avdekkingskompetanse i ungdomsmiljøene. Et klart hovedmål innen forebygging og behandling 
er tidlig intervensjon. 

• Videreføre fagopplæring i rus og psykiske lidelser innen PLO (Pleie og omsorg). Stimulere til 
videreutdanning innen psykiatri og rus. 

• Utarbeide skoleringsopplegg for styrking av kompetanse om Individuelle planer. 

• Stimulere ansatte til å være aktive i samarbeid med Kompetansesenteret ved Sykehuset Innlandet, 
Sanderud 

• Stimulere ansatte til et aktivt og gjensidig samarbeid med Høgskolene gjennom utvikling av prosjekter, 
veilede studenter, forelese i fagtemaer og delta i referansegrupper for utvikling av 
videreutdanningstilbudet innen fagfeltene. 

• Legge til rette for at de ansatte i psykiatriboligene kan hospitere i lignede tiltak innenfor landegrensene, 
for å høste av erfaringer som er gjort andre steder. 

 
6.2 Nødvendig samarbeid for å gjennomføre planen 
 
- SLT- modellen for målgruppa 12 – 18 år  (-23 år i enkeltsaker). 

- utvikle faglige samarbeidsarenaer for å viske ut noen av hindrene i bedre samarbeid mellom helse og sosiale 
tjenester og kultur v/ ungdomstiltakene. 

- organisering av psykiatritilbudene. Eks kommunalt kompetansesenter ved Kirkevegen hvor eget fagteam 
opprettes, fokus på veiledning og fagutvikling. Jobbe ambulant i hele kommunen. 

- Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom 1. og 2.linjetjenesten gjennom utstrakt bruk av Individuell plan og 
ansvarsgruppemøter som metode. 
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Samarbeid kan skje i form av: 
• Tverretatlig samarbeid innen kommunen på tvers av RE grenser og profesjoner. 
• Interkommunalt samarbeid, eks er fagdager for ruskonsulenter for alle innlandskommuner, 

Rusforum Innlandet som har som mål å styrke kompetansen innen rus- og psykiatrifeltet. 
• Samarbeid med andre offentlige etater som A-etat, politi, trygdekontor og skoler. 
• Samarbeid med frivillige og private organisasjoner. 
 

 
6.3 Planens økonomiske konsekvenser 
Ruspolitisk handlingsplan ønsker et sterk fokus på kompetansehevende tiltak innen de forebyggende arenaer og 
på de behandlende eller omsorgsbaserte kommunale tiltakene. Klientgruppen er ofte svært krevende og krever 
derfor personale med spisskompetanse til å møte de utfordringer som til en hver tid dukker opp. Det bør avsettes 
midler til kompetansestyrkende tiltak som øremerkes de som jobber innen fagfeltet. 

Driftmidler som går til de ulike tiltakene i dag er tilfredsstillende.  

Deler av inntektene fra salgs- og skjenkeavgiften og refusjonene fra brukere i institusjon, bør kanaliseres tilbake 
til fagfeltet som stimuleringsmidler eller utgifter til kompetansehevende tiltak. Rus og psykiatrifeltet er det feltet 
som vil utfordre kommunens helse og sosialtjenester mest i kommende år og ruspolitisk handlingsplan ønsker å 
stimulere til øremerking av midler til kompetansestyrking. 

 
 
6.4 Planens samlede tiltak i prioritert rekkefølge. 
 

1. Styrke etablering og utvikling av SLT-modellen i Ringsaker kommune. Opprette fast stilling 
som  SLT-koordinator.  

2. Styrke avdekkingskompetansen til ansatte i de ulike kommunale ungdomstiltakene og 
skolene gjennom intern opplæring. Iverksette stimuleringstiltak for å utvide den formelle 
kompetansen gjennom videreutdanning. Dette kan og bør gjøres i tett samarbeid med 
Kompetansesentret ved Sykehuset Innlandet og Høgskolene på Lillehammer og Elverum. 
Komité 1 ønsker at det avsettes kr. 125.000,- pr år til dette formål og at dette beløpet gis årlig 
i en 4 års periode fra 01.01.08. SLT koordinatoren får hovedansvaret for tildelingen av 
midlene i samarbeid med koordineringsgruppa for aksjonsplan Brumunddal. 

3. Sosiale tjenester er organisert med et eget rusteam som har to årsverk til disposisjon. 
Sammenligner vi arbeidsmengden fra siste års årsrapporter opp mot antall ansatte, er teamet 
underbemannet. Sammenligner vi antall ansatte opp mot antall innbyggere og ser mot andre 
kommuner som vi naturlig kan sammenligne oss med, så bekrefter dette bildet. Mål blir å 
styrke det rusfaglige arbeidet i kommunen med to hele stillinger som miljøarbeidere. Dette er 
i tråd med det rusteamet ber om. Med denne bemanningen vil Ringsaker kommune komme 
opp i samme bemanning som Stange kommune, som har 19000 innbyggere å betjene. 
Kostnadsmessig vil dette bety en tilleggsbevilling på ca 700.000,- pr år. 

4. Formannskapet og SLT koordinator skal ha årlige årsrapporter fra de ulike kommunale 
ungdomsarenaene, inkludert sosiale tjenester v/ Ungdom i vekst og rusteamet. Senest innen 
1. mars påfølgende år. Første gang 01.02.2008. På bakgrunn av disse rapportene og rapporter 
fra SLT arbeidet vil Komité 1 samordne og gi en tendensbeskrivelse av status i 
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ungdomsmiljøet til kommunestyret i siste møte før sommerferien hvert år fremover. 
Ungdomsundersøkelsen som ble foretatt i 2006 ønskes gjennomført før hver rullering av 
denne plan. Komite 1 ønsker en vurdering om denne ungdomsundersøkelsen kan 
gjennomføres i videregående skole med samme frekvens som den på ungdomsskoletrinnet 

5. Komité 1 ønsker å gi sin tilslutning til den iverksatte prosessen med en helhetlig 
gjennomgang av organiseringen av rus og psykiatritilbudet i kommunen. Mål er en diskusjon 
om tilbudet til denne klientgruppen bør samlokaliseres for på den måten bygge ut et sterkere 
kommunalt tilbud bygget på en felles fagplattform. Psykiatritilbudet til ungdom bør få et 
sterkt fokus i denne prosessen. Utvikling av et sterkere kommunalt fagmiljø blir det primære. 
Komité 1 ser mulighetene for å bruke Kirkevegen i Brumunddal som et kommunalt 
kompetansesenter hvor koordineringen av psykiatriboligene, psykiatrisk 
rehabiliteringstjeneste og tilbudet til klienter med rus/psykiske lidelser kan skje. 
Metodeutviklingen inne fagfeltet peker i retning av mer ambulant jobbing fra 
spesialisthelsetjenestens side, ute i kommunene. Dette vil kreve en god kommunal struktur 
innen fagfeltet hvor arenaer for samhandling og koordinering blir svært viktig. 

6. Komité 1 ønsker at det skal være en tett dialog mellom kommunen og institusjonene for 
rusavhengige i kommunen. Dette for å holde høyt fokus på de utfordringene Ringsaker 
kommune har når det gjelder planlagt og ikke planlagte utskrivelser fra institusjonene. 
Komité 1 ønsker fellesmøter med alle institusjonene, minimum en gang hvert år, hvor dette 
temaet drøftes. Sosiale tjenester får ansvaret for gjennomføringen av disse møtene. Det er et 
sterkt ønske om at det lokale lensmannskontor trekkes inn i denne prosessen. 

7. Midler til forebyggende og informasjonsrettede tiltak i skolen og til de kommunale 
fritidsarenaene økes til kr. 75.000,- pr. år. Ungdommens kommunestyre bevilger midler til 
tiltak etter søknader som innstilles av sosiale tjenester.  

 
 
 
 
6.5  Evaluering og rullering av planen  
Mål fremover er at ruspolitisk handlingsplan skal rulleres hver 4. år 
Planen bør behandles i hver kommunestyreperiode. I forbindelse med rullering kan det være 
hensiktsmessig at planen evalueres. Det bør foretas en ny kartlegging og analyse av 
rusmiddelsituasjonen i kommunen. Det må vurderes om kommunen gjennom de eksisterende tiltak har 
nådd de oppsatte resultatmål. På denne bakgrunn bør kommunens mål for rusmiddelpolitikken tas opp til 
ny vurdering og likeledes de igangværende tiltak. 

Det avsettes nødvendige ressurser til saksbehandlerkapasitet ved hver rullering. 
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