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Strategisk kommuneplan i Steigen 2006-2016:  
 
Steigen kommune skal være en inkluderende kommune, preget 
av gjestfrihet og toleranse.  
 
Gjennom satsing på idrett, friluftsliv og kultur, samt gode 
offentlige tjenester skal innbyggerne i Steigen ha et godt og 
innholdsrikt liv som fremmer god helse og trivsel.   
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Kommunestyret 

25.04.13 
 
 



Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Steigen2013-2016  
 
 

1 1 

 
 

 

Innholdsfortegnelse 
FORORD ............................................................................................................................................. 2 

Hva er en rusmiddelpolitisk handlingsplan? ................................................................................ 2 
Hensikten med rusmiddelpolitisk handlingsplan: ........................................................................ 2 

1. INNLEDNING ................................................................................................................................. 3 

1.1 Lovgivning ................................................................................................................................. 3 

1.2 Kommunens arbeid med planen ................................................................................................. 3 
2.  BESKRIVELSE OG UTVIKLINGSTREKK AV RUSMIDDELSITUASJONEN I NORGE ....... 4 

2.1 Statlige Rammebetingelser ........................................................................................................ 4 

2.2 Utvikling av rusmiddelbruk i Norge. ......................................................................................... 5 
2.3 Barn som pårørende til rusmiddelbrukere. ................................................................................. 6 

3.  SITUASJONEN I STEIGEN .......................................................................................................... 7 

3.1 Ruskonsulent .............................................................................................................................. 7 

3.2  Spørreundersøkelse i ungdomsskole og videregående i Steigen .......................................... 8 

3.3  Intervju med helsetjenesten ................................................................................................... 9 
3.4 Intervju med NAV Steigen .................................................................................................. 10 
3.5 Intervju med ledere i barnehager, skoler og ungdomsklubb ............................................... 11 

3.6 Intervju med ansvarlig for salgs- og skjenkebevilling ........................................................ 12 
3.7 Intervju med lensmannen i Steigen ..................................................................................... 13 
3.8  Intervju med tannhelsetjenesten .......................................................................................... 13 
3.9 Intervju med bruker. ............................................................................................................ 14 

3.10 Oppsummering fra ruskonsulent ...................................................................................... 14 
4  RUSMIDDELPOLITISKE MÅL, STRATEGIER OG TILTAK .............................................. 15 

4.1  Nasjonale mål og strategier. ............................................................................................... 15 
4.2  Steigen kommune mål og strategier .................................................................................... 15 
4.3. Tiltak for å oppnå målene........................................................................................................ 16 

4.3.1  Forebygging: ............................................................................................................... 16 
4.3.2.  Økt kompetanse om rus............................................................................................... 17 
4.3.3 Tverrfaglig og samordnet behandlings- og ettervernstilbud for rusmiddelavhengige. 18 

4.3.4  Kontroll av tilgjengeligheten til alkohol ..................................................................... 19 
4.4 Salgs- og skjenketider i kommunen .................................................................................... 19 

4.4.1. Delegasjon og saksbehandling ..................................................................................... 19 
4.4.2. Gebyr for salg og skjenking ......................................................................................... 20 
4.4.3  Kontroll og reaksjoner ................................................................................................. 20 

5 GJENNOMFØRING/OPPFØLGING AV RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ..... 21 
5.1 Kompetanse ......................................................................................................................... 21 

5.2 Samarbeid ............................................................................................................................ 21 

5.3 Viktige tiltak ........................................................................................................................ 21 

5.4 Økonomi .............................................................................................................................. 21 

5.5  Evaluering og rullering av planen ....................................................................................... 22 
5.6 Tidsplan ............................................................................................................................... 23 

 
 



Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Steigen2013-2016  
 
 

2 2 

FORORD  
   
Stortinget vedtok ved revideringen av alkoholloven i 1997 å pålegge alle kommunene å utarbeide 
ruspolitiske handlingsplaner. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 1998.  
En rusmiddelpolitisk plan skal være helhetlig. Dette betyr at vi må se de rusmiddelpolitiske 
utfordringer i sammenheng, prioritere forebyggende tiltak og hjelpetiltak ut fra Steigen kommunes 
situasjon og behov. Med rusmidler mener vi hovedsakelig alkohol og narkotika, men rusmidler 
omfatter også doping, sniffing og pillemisbruk.   
 
Hva er en rusmiddelpolitisk handlingsplan?   
En rusmiddelpolitisk handlingsplan er en oversikt over hva de ulike etater gjør av rusforebyggende 
arbeid, konkretisert gjennom mål og tiltak. Den skal vise hvordan etatene skal samordne arbeidet, 
den skal ha med politiske innspill og den kan behandle prinsipielle saker. Her kan nevnes:  

• Rusmiddelomsorgen generelt  
• Rusforebyggende arbeid  
• Behandling og ettervern  
• Skjenkebevillinger, bevillingspolitikk  
• Kontrolltiltak  
• Midler til dette arbeidet  

 
Hensikten med rusmiddelpolitisk handlingsplan:   

• Redusere sosiale og helsemessige problemer knyttet til rus.  
• Fremme helhetstenkning i holdningsskapende og forebyggende arbeid.  
• Få en oversikt over hva den enkelte etat gjør i forhold til rusforebyggende arbeid.  
• Videreutvikle tverrfaglig samarbeid.  

 
I alkoholpolitikken er det kryssende interesser. Det skal tas hensyn til sosiale og helsemessige 
forhold, men ofte vurderes det opp mot næringsinteressene. I Norge har det vært en tradisjon at 
helse- og sosialpolitiske hensyn har vært svært viktige, men en kan si at næringsinteressene og 
forbrukerinteressene har blitt sterkere vektlagt de senere år. (Større tilgjengelighet, flere 
utsalgssteder, lengre åpningstider på skjenkesteder, Vinmonopolets utvidelse av desentralisert 
utsalg, nettbutikk og selvbetjeningssystemer, i tillegg til økt tax - free salg, flere importører osv.) 
Kommunens ansvar for å forebygge, begrense skadevirkninger og hjelpe rusavhengige vil være 
tungtveiende politiske argumenter når det oppleves interessekonflikter.    
 
Kommunen har gjennom sosialtjenesten i Nav et særskilt ansvar for å forebygge sosiale problemer 
og fattigdom blant barn og unge, og rus er ofte en av årsakene til at disse problemene oppstår.  
Regjeringen anbefaler kommunene å vektlegge det forebyggende arbeidet, men også styrke arbeidet 
rettet mot de rusavhengig eller de som er i faresonen for å bli det.   
Mellom 5 – 14 % av barn i Norge lever i familier med risikofylt alkoholbruk. Da det ikke er noen 
grunn til å anta at Steigen skiller seg ut fra resten av landet og vi legger dette til grunn, vil en kunne 
antyde at mellom 10 – 54 barn i alderen 0 -17 år lever under slike forhold i Steigen. 
 
Røyking er viet liten plass i handlingsplanen. Det betyr ikke at vi ikke anser det som et betydelig 
problem. Røyking blir sett i sammenheng med debut av alkohol.  
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1. INNLEDNING 
 

1.1 Lovgivning  

Kommunen pålegges å løse en rekke oppgaver på rusmiddelfeltet. Det er nedfelt visse rammer for 
rusmiddelpolitikken i lovgivningen. Dette gjelder i hovedsak følgende lover:  

• Lov av   2.juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikke m.m.  
• Lov av 17. juli 1992 nr.100 om barneverntjenester. 
• Lov av   2. juli 1999 nr.62 om psykisk helsevern.  
• Lov av   2. juli 1999 om pasientrettigheter. 
• Lov av 18. des. 2009 om sosiale tjenester i Nav 
• Lov av 24. juni 2011 om helse- og omsorgstjenester i kommunene.  
• Lov av 26. juni 2011 om folkehelsearbeid 
 

 1.2 Kommunens arbeid med planen 

Steigen kommunes ruspolitiske handlingsplan 2006-2009 ble vedtatt av kommunestyret 09.11.05. 
Ved formannskapsmøte 27.1.2010 ble det oppnevnte en ny arbeidsgruppe. Gruppa bestod av Hilde 
Husøy (leder), Fred Eliassen, Torhild Nilsen, Kenneth Sandbakk (psykisk helsevern) og Camilla 
Andersen (ungdomsarbeider). Gruppa hadde første møte 22.2.2010.  
På grunn av flere endringer og omorganiseringer i etatene i kommunen (Etablering av NAV Steigen 
og etablering av Steigen familiesenter) ble det søkt om utsettelse av planen. 
Forslag til plan ble i perioden november 2012 til februar 2013 utarbeidet av Berit Woie-Berg (Nav-
leder i permisjon), og forslaget er lagt til grunn for endelig innstilling fra utvalget. Planen har vært 
til høring i alle berørte fagmiljøer i kommunen.  
 
Nav Steigen søkte i 2011 om Ruspolitiske virkemidler for å styrke rusarbeidet i kommunen. 
Kommunen fikk innvilget 550 000 fra Helsedirektoratet via fylkesmannen, men pengene ble 
overført til 2012, da tilsetting av ruskonsulent ikke ble gjort før 1.mars 2012. Det var plan å søke 
videre, men pengene ble fra 2013 lagt inn i økt ramme for kommunen på ca. kr.340 000.  
Ruskonsulenten har samarbeidet med prosjektgruppe og rusforum der helsetjeneste, Nav, skole, 
politi og brukerrepresentant har vært representert.  I regi av ruskonsulent ble det våren 2012 
gjennomført en spørreundersøkelse blant ungdom, og intervjuer med fagmiljøer i kommunen. I 
sammenheng med utarbeiding av rusmiddelpolitisk handlingsplan i Steigen var det ønskelig å se 
noen av resultatene av undersøkelsen.  
 
I tillegg er planen basert på SIRUS – rapport 3/ 11 (Statens Institutt for rusforskning) og St. mld. 
30 /2012 «Se meg! En helhetlig ruspolitikk »   
 
Arbeidsgruppa har fulgt Sosial- og helsedirektoratets veileder for kommunal rusmiddelpolitisk 
handlingsplan (IS-1362).  Planen foreslås å være gjeldende for perioden 2013 – 2016.   
 
Til orientering vil det i februar 2013 bli gjennomført en stor nasjonal undersøkelse «Ung Data» som 
gjennomføres i 10- klasse, der også Steigen og Hamarøy vil delta. Den vil gi resultater som kan 
være nyttig for gjennomføringen og rulleringen av planen i kommunen.    
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2.  BESKRIVELSE OG UTVIKLINGSTREKK 
AV RUSMIDDELSITUASJONEN I NORGE 

2.1 Statlige Rammebetingelser  

Siden forrige ruspolitiske handlingsplan ble utarbeidet i Steigen kommune i 2005/2006 har det 
skjedd flere reformer og lovendringer, samt erfaringer og evalueringer som har betydning for 
Rusfeltet.   
  

1. 2004 - Rusreformen, ga helseforetakene ansvar for behandling av rusavhengige, og 
rusavhengige har fått pasientrettigheter etter pasientrettighetsloven.  

2. Nav – reformen var ferdig innført i 2010 der målsettingen er å få folk i arbeid og aktivitet, 
færre på stønad, individuell oppfølging og helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning. Ny lov 
om sosialtjenester i NAV og regjeringens fattigdomssatsing understreker kommunens ansvar 
for sosialfaglig veiledning og rådgivning, økonomisk hjelp, midlertidig bolig, 
kvalifiseringsprogram og barns levekår. For å forhindre sosiale problemer og fattigdom skal 
NAV drive forebyggende arbeid blant barn og unge.  

3. Samhandlingsreformen ble innført i 2012 der samhandling mellom kommunens 
helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten avklares, men der rus og psykiatri foreløpig ikke er 
med i avtalen. Lov om folkehelsearbeid ansvarliggjør kommunens ansvar for forebygging, 
og ny Lov om helse – og omsorgstjenester regulerer kommunens helsefaglig behandling og 
oppfølging.  

4. I forbindelse med opptrappingsplanen for rus og psykiatri 2004 – 2012, ble det bevilget 
ekstraordinære midler som kommunen kunne søke på til Direktoratet /Fylkesmannen for 
styrke arbeid med rusavhengige og de som er i faresonen for å utvikle et rusproblem, 
kompetanseheving og prosjekter tilknyttet rus/psykiatri. Fra 2013 er ruspolitiske midler lagt 
inn i rammeoverføringen til kommunen.   

 
Når det gjelder behandling av rusmiddelproblemer, har det skjedd store administrative og 
organisatoriske endringer. I følge SIRUS (Statens Institutt for rusforskning) Rapport 3/2011, må 
dette forstås som en politisk dreining mot de medisinske praksisenes modeller og perspektiver. 
Gjennom sykehusreformen i 2002 og rusreformen i 2004 er ansvaret for behandling for 
rusmiddelproblemer blitt tillagt spesialisthelsetjenesten gjennom de regionale helseforetakene.  
Dette er en omlegging som har gitt økt fokus på diagnostisering, medisinering og 
forretningsmessige prinsipper i behandlingen. Dette har styrket de rusavhengiges rettigheter til 
behandling.  
 
Kritikken som hevdes fra ulike hold, er at dreiningen truer med å smuldre opp mangfoldet av 
behandlingstilbud (Andresen, 2010). Dette skjer blant annet ved at penger og ressurser kanaliseres 
til utbygging av poliklinikker, kortere behandlingstid og mer medisinering. Dermed prioriteres 
korttidstiltak og substitusjonsbehandling (LAR) i anbudskriteriene, på bekostning av 
sosialpedagogiske langtidstiltak som ettervern, botrening, omsorgstiltak, fritidstiltak, 
sysselsettingstiltak, arbeidstrening, opplæring og utdanningstiltak tilrettelagt i de kommunene der 
klienten bor og har sin hverdag.  Dette er nødvendige lokale tiltak som kommunen er ansvarlig for 
med tanke på forebygging, ettervern og integrering i lokalmiljøet. St.mld.30 (2012) understreker 
nødvendigheten av at NAV- kontor og Helse- og omsorgstjenesten samordner sine tjenester til et 
helhetlig tilbud til rusmiddelavhengige og personer som står i faresonen for å bli det.   
Det er Legetjenesten og Sosialtjenesten (NAV) som kan henvise rusmiddelavhengige til behandling.    
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2.2 Utvikling av rusmiddelbruk i Norge.  

Dokumentasjon om rusmiddelbruk utarbeides av SIRUS, Statens Institutt for Rusforskning.  
Rapport 3/2011 gir en oversikt over situasjonen i Norge og rapporten er grunnlagsmateriale for 
St.mld. 30 om rus som ligger til behandling i Stortinget. Dokumentasjonen i dette kapitlet er hentet 
fra denne rapporten.  
 

2.2.1 Alkohol  

Alkoholforbruket økte jevnt i årene etter krigen. Det registrerte forbruket i 2010 var på 6,7 liter ren 
alkohol per innbygger over 15 år, mot 4,8 liter i 1995. Dette innebærer en økning på 40 prosent. Det 
samlede alkoholforbruket, inkludert det uregistrerte (tax- free, import, smugling m.m.) ble i 2010 
anslått å være i overkant av 8 liter pr. innbygger over 15 år. Tilsvarende tall for 1995 var ca. 5,4 
liter. Til sammenligning er det gjennomsnittlige forbruket for hele Europa 12,5 liter ren alkohol.  

Gjennomsnittlig debutalder for alkohol er relativt stabil, og har gjennom flere år vært omkring 
14,5år. Regjeringen presiserer viktigheten av å følge utviklingen og fortsatt ha fokus på 
forebyggende tiltak.   
Når det gjelder drikkemønster, ser det ut til at nordmenn har fått et ”kontinentalt” mønster, med vin 
til maten, i tillegg til det tradisjonelle norske drikkemønstret hvor det drikkes mye og sjelden 
I Norge har alkoholkonsumet økt mest blant middelaldrende kvinner og menn over 50 år. I denne 
gruppen er alkoholbruken nesten doblet de siste tiårene. Det gjelder både generell bruk og skadelig 
bruk. Endrede alkoholvaner i befolkningen påvirker også eldres forbruk. Fysiologiske endringer 
gjør at eldre har mindre væskevolum slik at promillen i blodet blir forholdsmessig høyere enn hos 
yngre personer. Eldre er også den delen av befolkningen som bruker mest legemidler. Blanding av 
alkohol og legemidler har uheldige bivirkninger og øker risikoen for ulykker. 
 

2.2.2  Vanedannende legemidler  

Hvert år får rundt 800 000 nordmenn utlevert vanedannende legemidler. De fleste bruker disse i 
kortere perioder og med god effekt på psykisk og fysisk sykdom. Men enkelte pasienter bruker slike 
midler i større mengder og/eller lenger enn anbefalt. Ved langtidsbruk av opioider og 
benzodiazepiner, kan man utvikle toleranse og avhengighet. 

2.2.3 Narkotika  

Mellom 120 000 og 193 000 i alderen 15–79 år oppgir å ha brukt et narkotisk stoff i løpet av ett år. 
Mellom 10 000 og 18 000 har brukt heroin. Beregninger tyder på at rundt 8000 personer injiserer, 
hovedsaklig heroin. Data fra befolkningsundersøkelser viser at Norge ligger lavt i bruk av cannabis, 
kokain, heroin og ecstasy, sammenliknet med andre land. De senere årene har det vært en stor 
økning i tilgjengelighet og bruk av amfetamin og særlig metamfetamin i Norge. Det er en noe større 
andel som har erfaring med disse stoffene i Norge enn i en del andre land. Toll- og avgiftsetaten ser 
med bekymring på omsetningen av nye rusmidler, blant annet såkalte «legal highs», som også øker 
i Norge. Mer enn 100 nye syntetiske stoffer er identifisert i Europa de siste tre år. Noen av stoffene 
er tatt inn på narkotikalisten i Norge. Dette er rusmidler som oftest omsettes via internett. 

2.2.4 Doping 

En undersøkelse om bruk av doping viser at 2,6 prosent av ungdom på sesjon svarte at de enten 
bruker eller har brukt dopingmidler. Det er ifølge Kripos’ narkotika- og dopingstatistikk beslaglagt 
betydelige mengder dopingmidler i form av renstoff de senere år. Beslag av renstoff og 
produksjonsutstyr indikerer at produksjon av dopingmidler foregår i Norge. 
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Alkoholbruk er ingen privatsak 
Med passiv drikking menes de skader og problemer som den som drikker påfører andre enn seg selv: 

– vold, trafikkulykker, fosterskader, pårørende, barn av rusavhengige foreldre, trusler og sjikane, 

ordensforstyrrelser, sosiale og samfunnsmessige omkostninger – 

Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker. 

Kilde: Menneskerettighetserklæringen, 1789, § 4 

 

2.3 Barn som pårørende til rusmiddelbrukere.  
 
Behandlingsforskning viser at barn som er født av, og/eller vokser opp med rusmiddel- 
misbrukende foreldre, er sårbare for selv å utvikle alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske 
vansker. (Lauritzen & Waal, 1997, Lauritzen & Waal, 2003; Rossow & Lauritzen, 2001).  
 
Rusmiddelproblemene i familiene vil ha forskjellig uttrykksform, intensitet og varighet, og 
barna vil ha ulik grad av sårbarhet og mestringsevne overfor de belastninger de 
Utsettes for. Problemfylt bruk av rusmidler i hjemmet vil i mange tilfeller føre til 
vold, økonomiske vansker, ustabilitet osv., noe som i de fleste tilfeller fører til stor 
uro hos så vel berørte barn, som nettverk og hjelpeapparat.  
 
I forskningen framgår det at alkohol er det rusmiddelet som storparten av befolkningen bruker, og 
som medfører det største omfanget av rusmiddelproblemer. Rossow(2009) har forsøkt å beregne 
hvor mange barn i Norge som bor sammen med foreldre med et risikofylt  alkoholkonsum !) 
Anslaget er mellom 50.000–150.000 barn, dvs. mellom 5 og 14 prosent av barn og unge under 18 
år, avhengig av hvilke kriterier man legger til grunn for hva som er et risikofylt alkoholkonsum. 
Norske landsomfattende studier av rusmiddelmisbrukere i behandling, viser at 11–12 prosent lever 
sammen med barn under 18 år (Iversen et al., 2009).  
 
En liten del av befolkningen har et høyt forbruk av rusmidler, særlig alkohol. Det største omfanget 
av sykdom, skade, vold og konsekvenser for tredjepart finner vi hos den store delen av 
befolkningen som har et moderat rusmiddelbruk. Skader og problemer for andre enn den som 
drikker, såkalt passiv drikking, er omfattende, men får for lite oppmerksomhet. Økt kunnskap om 
og fokus på skadevirkninger er nødvendig, og må være en viktig del av det forebyggende arbeidet. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
1) Definisjon på risikofylt alkoholkonsum:  

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) beskriver risikofylt alkoholkonsum ut fra følgende sju kriterier, hvorav de to første er 

fysiologiske: 

1. Toleranseøkning, (dvs. kroppen venner seg etter hvert til stoffet og trenger stadig større doser for å oppnå samme virkning)  

2. Abstinenssymptomer  

3. Inntak av et stoff i større mengder enn planlagt; 

4. Historie med mislykkede slutteforsøk; (Kriteriene 3 og 4 handler om viljesvakhet,) 

5. Uforholdsmessig mye tid brukes på avhengighetsskapende aktiviteter  

6. Sentrale sosiale aktiviteter oppgis på grunn av stoffet;  

7. Fortsetter å innta stoffet til tross for kunnskap om vedvarende fysiske, psykologiske og sosiale problem. 

Ifølge dette systemet er en person avhengig hvis minst tre av de sju symptomene har opptrådt i løpet av de siste 12 måneder. Det er med andre ord 

fullt mulig å være  avhengig uten at det foreligger toleranseøkning eller abstinenssymptomer, men det er bred enighet om at avhengighet må 

forstås som et gradsfenomen.
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3.  SITUASJONEN I STEIGEN  
 
Arbeidet med rus krever samordnet og tverrfaglig tjeneste i kommunen, samt godt samarbeid med 
politi og spesialisthelsetjeneste. Det har derfor vært viktig i utarbeidelse av planen å forankre den i 
tverrfaglig lederteam og andre samarbeidsparter.  
 
Familiesenteret i Steigen kommune er en tverrfaglig samordnet tjeneste som har som målsetning å 
gi barn, unge og deres familier ett helhetlig og koordinert tilbud. Familiesenteret bruker ulike 
samarbeidsfora for å nå denne målsetningen. Familiesenteret er lokalisert på Steigentunet hvor 
helsetjenesten, omsorg og barnevernet har sine lokaler. I tillegg er det en samarbeidsavtale mellom 
helse, oppvekst, omsorg, barnevern og Nav som sikrer deltakelse og involvering på alle nivå i 
familiesenteret. Familiesenteret ledes av et Tverrfaglig lederteam som har ansvar for å forvalte 
ressurser i tverrfaglige saker slik at brukerne får et helhetlig tilbud tilpasset deres behov. 
Lederteamet skal sikre gode og koordinerte tjenester til familier på et tidligst mulig tidspunkt og 
legge til rette for samarbeid både. innad i kommunen og opp mot 2. linjetjenesten. 

3.1 Ruskonsulent 

 
Da kommunen fikk tilskudd til å styrke rusarbeidet i kommunen ble det opprettet en midlertidig 
stilling som ruskonsulent i Nav Steigen i 2012. Det ble opprettet en tverrfaglig prosjektgruppe der 
politi, Psykisk helse og jordmortjeneste/helsestasjon var representert. Det har også vært et rusforum 
der prosjektgruppa har vært utvidet med representanter fra barnevern, lege, hjemmesykepleie, 
brukerrepresentant, skole, ungdomsarbeider og AKAN-kontakt..   
 
Ruskonsulent gjennomførte våren 2012 en spørreundersøkelse blant ungdom og intervjuer med 
fagmiljøer i kommunen. Ruskonsulent har i samarbeid med prosjektgruppa hatt ansvar for 
utarbeidelse, gjennomføring og oppsummering av undersøkelsen. Undersøkelsen har også vært 
drøftet i rusforumet.  
Ruskonsulent hadde intervju med følgende fagpersoner:  

• Samtlige rektorer i Steigenskolen (4 stk.) 
• Samtlige barnehagestyrere i Steigenbarnehagen (5 stk.) 
• Avd. leder ved Knut Hamsun vgs. avd. Steigen 
• Helsestasjonen 
• Psykisk helse 
• Jordmortjenesten 
• Barneverntjenesten 
• Hjemmesykepleien 
• Miljøarbeider (ungdomskoordinator) 
• Lensmannen 
• Legesenteret 
• Saksbehandler salgs- og skjenkeansvarlig 
• Tannlege 
• Nav  
• Brukerrepresentant 

 
Videre ble det gjennomført en anonym spørreundersøkelse ved ungdomstrinnet på 
Steigenskolen Leinesfjord, samt ved Knut Hamsun videregående avd. Steigen. Denne ble 
gjennomført i mai 2012.  

Tall og data er gjennomgått av ruskonsulent, og drøftet i prosjektgruppen. I dette kapitlet 
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presenteres noen av resultatene fra undersøkelsen/kartleggingen.  

3.2  Spørreundersøkelse i ungdomsskole og videregående i Steigen 

 
Spørreundersøkelsen ble gjennomført i mai 2012. Den ble gjennomført i siste time fredag for hele 
ungdomstrinnet, mens den ble gjennomført påfølgende mandag første time for videregående skole.  
Til sammen på ungdomstrinnet og videregående er det 130 elever. Av de elevene er det 111 elever 
som har besvart undersøkelsen. Den totale svarprosenten er på over 85 % som er svært bra. 
Oppsummering av noen resultater:   
 
3.2.1 Tobakk  
Det ser ut til å være lite røyking blant elevene, noe som er meget positivt sammenlignet med hva 
man har opplevd tidligere år (uten at vi har noen tidligere undersøkelser og støtte oss til).  
Med tanke på bruk av snus, er trenden noe annerledes, det er et svært høyt snusforbruk blant 
elevene, 32 % av elevene i 10. klasse snuste, mens hele 34 % av elevene på 1. vgs. brukte snus.  
 
3.2.2.  Alkohol  
Når det gjelder alkohol ser vi en stor økning fra 9.klasse til 10 klasse. I 9.klasse er det 14 % som 
drikker, mens det i 10.klasse er 50 % som drikker alkohol. På 1. året vgs. Er det 84 % som drikker. 
(Bruken av alkohol kan variere fra en gang i uka til en gang i måneden, for enkelte sjeldnere). 
Debutalderen på landsbasis lå i 2008 i Norge på rundt 15 år, så at det i 10. klasse er flere som 
drikker samsvarer med tall fra landet forøvrig. Det er likevel et høyt tall med tanke på at man skal 
være 18 år for å kjøpe alkohol.  
 
3.2.3 Sniffing  
Det er lite kjent i Steigen, og få som har prøvd det. Det er også få som tror at deres venner gjør 
dette. Om grunnen til dette lave tallet skyldes god forebygging rundt dette, eller at det har blitt mer 
«ut» i ungdomsmiljøet er usikkert.  
 
3.2.4  Cannabis  
Av de som har besvart undersøkelsen i 10. klasse så er 25 % tilbudt hasj. På 1.året videregående er 
det hele 53 % som er tilbudt hasj.  
14 % av ungdommene i 10.klasse har prøvd hasj, og hele 34 % på videregående har prøvd dette. 
Noen av de som har prøvd det, sier likevel at de ikke har prøvd det de siste 12 månedene. Likevel er 
det et høyt antall som både har fått tilbud og har prøvd, så man kan med trygghet si at det sirkulerer 
hasj i ungdomsmiljøet.  
Syntetisk cannabis kom først på narkotikalisten i november/desember 2011 så det har inntil nylig 
vært «lovlig». Syntetisk cannabis er farligere enn ekte cannabis, da det trengs mye mindre doser for 
å gi rus og fordi en ikke bestandig vet sammensetningen av stoffene. Det er heldigvis svært få av 
ungdommene som har blitt tilbudt stoffet og ingen har prøvd det.  
 
3.2.5  Amfetamin mm. 
På spørsmål om tyngre stoffer, som amfetamin og lignende stoffer, så er det 10 % av 10.klasse og 
19 % av vgs. som er tilbudt stoffet. Det er dog «bare» 7 % som oppgir å ha prøvd stoff av denne 
gruppen.   
 
3.2.6  Reseptbelagte legemidler  
Når det gjelder bruk av reseptbelagte legemidler uten at de har vært foreskrevet, så er det 7 % som 
har prøvd dette, da med hovedvekt av flertallet i 10.klasse og 1. året vgs. Midlene som er oppgitt 
prøvd er ritalin, concerta, stratera og valium. Om dette er prøvd sammen med alkohol for å få en 
ruseffekt kommer ikke frem (ungdomsarbeider mener at dette blir prøvd sammen med alkohol). Det 
kommer heller ikke frem om det er prøvd mange ganger.  
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3.3  Intervju med helsetjenesten  

 
Steigen kommune har samlet alle tjenester i henhold til kommunehelsetjenesten på Steigentunet. 
Her er også familiesenteret lokalisert som skal sikre helhetlig og tverrfaglig samarbeid i 
sammensatte saker i kommunen.   
 
3.3.1  Psykisk Helse  
Psykisk helse hadde på kartleggingstidspunktet ca. 85 aktive saker, men på grunn av 
registreringsrutiner er det i ettertid blitt korrigert til ca. 60 saker, hvorav 22 saker er knyttet opp mot 
rus (henvisningsgrunn rus). De samarbeider i hovedsak med lege og NAV, men også med 
barnevernet, hjemmesykepleien, jordmortjenesten og helsestasjon. Det er  leger og NAV som 
henviser. Psykisk helse samarbeider med regionale avrusnings- og behandlingssted for 
rusmisbrukere. I 2011 var det 6 behandlingsopphold.  
 
Det er 7 saker hvor hasj/amfetamin er involvert og som gjelder yngre brukere.  Psykisk helse har 
mistanke om at i 5-10 % av sakene utover de kjente sakene, er illegale rusmidler med i bildet, men 
dette kan ikke dokumenteres.  
 
3.3.2  Legetjenesten 

Det er vanskelig å sette noe tall for antall rusmisbrukere. Ofte er det mistanke om rusmisbruk, men 
det er ikke den konkrete diagnosen som blir satt.   Legene benytter standard kartleggingsspørsmål 
når man møter pasienter hvor det er mistanke om risikofylt adferd. Det kan være vanskelig å få  
pasienter til å erkjenne og forstå, og  innrømme at det foreligger en risikofylt bruk eller et  
rusproblem. En arbeider ofte i samarbeid med Psykisk Helsetjenste med disse pasienter da det 
mange ganger finns bakenforliggende psykiatri knyttet til misbruket. 

 
I forhold til benzodiazepiner (som lett kan føre til et misbruk) så skal det være kortsiktig 
behandling, det er derimot mange som har stått på dette over flere år i Steigen. Legekontoret har 
derfor aktivt arbeidet med å få ned utskriving av benzodiazepiner de siste årene. 
Legesenteret har liten oversikt over narkotikabruk  i Steigen. Legesenteret har sagt at de skal ha lav 
terskel for ungdommer som henvender seg, da det ofte kan være vanskelig for ungdom å ta kontakt. 
De får da relativt raskt en time hos lege.  
 
3.3.3 Helsestasjonen.  
Helsesøstrene oppgir at de for tiden jobber med noen saker der rus er involvert, og er med i 
ansvarsgruppe til ungdommer. 
Helsestasjon er bekymret for snusbruken blant ungdom da de mener denne har økt kraftig samt 
antall ungdom som drikker energidrikk. Mange drikker for å få ekstra energi, men også fordi den er 
mettende og noen dropper da skolematen.  
Helsestasjonen snakker med foreldrene om rus når barna er på 1 års kontroll. De har ikke nedfelte 
rutiner på hva som skal gjøres ved mistanke om rus, men det tas opp med foreldrene. 
Det er få barn helsestasjonen er i kontakt med som fremstår som alkoholskadde.  
 
3.3.4 Jordmortjenesten  
Det har ikke tidligere vært gjennomført ruskartlegging når gravide kommer til jordmortjenesten. 
Jordmortjenesten har rutiner i forhold til rus, og hva som skal gjøres dersom det mistenkes rus. Alle 
gravide blir spurt om de bruker alkohol i svangerskapet og fyller ut på helsekortet deres hvor det er 
rubrikker for: daglig, av- og til eller aldri. Gir også informasjon om alkoholens skadelige virkning 
på fosteret. Jordmødrene har i sitt arbeid de siste 10 år, møtt få personer som misbrukte stoff. Det er 
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svært lite som tyder på at det er mye alkohol/narkotika i omløp blant de gravide. Jordmødrene tar 
opp i samtaler med de gravide om alkohol, men burde gjort mer av dette. Jordmødrene ser at 
samarbeid med andre etater har blitt lettere etter at familiesenteret ble etablert. De forbereder nå 
innføring av TWEAK som er en mer omfattende metode for å kartlegge bruk av rusmidler.  
 
3.3.5  Barnevernstjenesten 
Rus er et av områdene som barneverntjenesten ofte er i kontakt med. 27 % av sakene som 
barneverntjenesten jobber med er rus en del av problematikken. Det berører ca. 15 barn fordelt på 
ca. 10 familier. Når det gjelder type rus så er det mest alkohol som er et problem, de har også noe i 
forhold til narkotika og pillemisbruk. Barneverntjenesten tror her er en del mørketall, da 
rusproblematikken er vanskelig å få tak på. De sakene som er meldt til barneverntjenesten og hvor 
barneverntjenesten har oppdaget rusproblem er nok bare en liten del av den faktiske størrelsen på 
problemet.  
 
3.3.6  Hjemmetjenesten  
Hjemmetjenestens omfang av tjenester til rusavhengige varierer mye. Da kartleggingssamtalen ble 
gjennomført var det et stort ressursbruk i hjemmetjenesten. Beregning i ettertid viser at det i snitt er 
ca. 15 brukere i denne gruppa og ressursomfanget er ca. 25 t/uke. Disse kan fordeles slik: 
 

1. Brukere på Steigen Omsorgsheim  
2. Besøkende i kommunen  
3. Hjemmehørende i Steigen kommune 

Hjemmesykepleien har mest oppgaver knyttet til medisinering; også Subutex og Metadon. 
Hjemmetjenesten samarbeider med LAR (spesialisthelsetjeneste for Legemiddelassistert 
Rehabilitering), men det er her behov for avklaring av oppgaver og ansvar. Hjemmetjenesten er ofte 
alene på besøk i brukers hjem, og dette gir hjemmetjenesten utfordringer i forhold til ansattes behov 
for sikkerhet.  
 

3.4 Intervju med NAV Steigen  

Rusomsorgen er en tjeneste som Steigen kommune har lagt til NAV. Rusreformen 2004 overførte 
ansvaret for behandling til Helseforetakene og spesialisthelsetjenesten, noe som medførte reduksjon 
i økonomiske bevilgninger til kommunen. Like fullt er oppfølging/ettervern av rusmiddelavhengige 
både i forhold til helse, medisinering, livsopphold, bolig og aktivitet kommunens ansvar i tillegg til 
forebygging. Dette krever nært samarbeid mellom helsetjenesten og NAV.  
Sosialtjenesten ved NAV Steigen har hjemmel til å henvise rusmiddelavhengige til behandling på 
lik linje med legetjenesten. Dette gjelder både frivillig innleggelse og tvangsinnleggelse.       
 
NAV Steigen anslår minimum 30 personer som har et alkoholproblem av personer som er i kontakt 
med NAV, men man regner med at det er mørketall her. Ca. 25 personer har et rusproblem i forhold 
til illegale rusmidler, da gjerne i en kombinasjon med alkohol. 
 
LAR- brukere blir fulgt opp av NAV og kommunehelsetjenesten. Brukere i NAV med rusproblem er 
mellom 20-60 år, hvorav de med illegale rusmidler stort sett er i alderen 20-40 år, mens de som har 
et rent alkoholproblem hovedsakelig er over 40 år. Dette er anslagvise tall, da det ikke foregår 
systematisk registrering og fordi mange har en høy terskel for å innrømme sitt rusmiddelproblem.  
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3.5 Intervju med ledere i barnehager, skoler og ungdomsklubb  

 
Steigen kommune har 4 skoler, 5 barnehager og 1 ungdomsklubb. I tillegg har fylkeskommunen 
videregående skole, 1.år 
 
3.5.1 Steigen-barnehagen  
Rus tas sjeldent opp som tema i barnehagene, verken blant barna, de ansatte eller foreldrene. 
Styrerne forteller at det snakkes lite om rus og kanskje er man ikke god nok på å se signaler hos 
barn/voksne. Ingen av barnehagene har skriftlige rutiner på hva som skal gjøres dersom det oppstår 
en rusproblematikk, men det sendes bekymringsmeldinger til barnevernet når det er grunn for det.  
 
3.5.2 Steigenskolen, barnetrinnene: 
Samtlige skoler har hatt lærere på kurs i metoden «det er mitt valg». «Det er mitt valg» er et 
undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i 
videregående skole, det kan også benyttes i barnehagen.  
Alle skolene har rus knyttet til læreplanen, men ingen av skolene jobber spesielt opp mot rus utover 
dette. Det er opp til hver enkelt lærer hva som skal vektlegges i læreplanen. Rus blir ikke 
rutinemessig tatt opp på foreldremøter, eller på personalmøter.  
 
 
3.5.3  Steigenskolen, ungdomstrinnet: 
Ungdomstrinnet består av ca. 100 elever. Rektor tror det er maks 20/30 % av elevene som 
røyker/snuser. Det undervises om rus i henhold til læreplan. 
I forhold til rus foreligger det ikke skriftlige rutiner på hva som skal gjøres dersom det er mistanke 
om rus, men skolen har et godt samarbeid med politi. Skoleåret 2010/2011 hadde elevene på 
ungdomstrinnet et prosjekt om rus, da var politi og holdt foredrag om temaet både for elevene og 
for foreldrene. Det er ikke fastsatte planer for foreldremøter hvor man diskuterer rus. Personalet har 
vært gjennom HEMIS - kurs i forhold til alkohol/rusmidler på jobben, men det har ikke vært tatt 
opp som en problematikk blant barn og ungdom.  
 
 
3.5.4 Knut Hamsun Videregående skole, avdeling Steigen. 
Avdelingsleder forteller at skolen har rutiner i forhold til rus. Dersom de er bekymret for en ungdom 
er rådgiver raskt til stede for å snakke med vedkommende. Er man etter samtalen fortsatt bekymret 
kontakter skolen psykisk helse og barnevern.  
Da det er få elever ved skolen har de god oversikt, miljøet er lite og godt. De hører av og til om at 
ungdommene er på fester, men det er en veldig markant liten gruppe som fester. Det er tydelig at 
arenaene hvor ungdom fester har forandret seg, det går i hjemmefester som er mer lukket nå.  
 
Skolen har ikke et eget undervisningsopplegg som går på rus og forebygging, men skolen har tett 
oppfølging og mange samtaler med foreldrene. Mottoet til skolen er «tett på, tidlig ute».  
 
Når det gjelder type rus blant elevene så er det alkohol som elevene snakker om til lærerne på 
skolen, de har ikke hørt noe om andre rusmidler. Noen av elevene ved skolen er over 18 år, men det 
har ikke fremstått som et problem i forhold til langing. 
 
3.5.5 Ungdomsarbeid/ungdomsklubb. 
Steigen kommune har en ungdomsarbeider ansatt i 60 % stilling. Hennes stilling går ut på å være 
sammen med ungdom, legge til rette deltagelse på arrangementer som Rock mot rus, Basecamp, 
Ungdommens kulturmønstring. Hun er også leder for ungdomsklubben «Skippy». Ungdomsklubben 
Skippy holder åpent annenhver fredag, det er ca. 50 ungdommer som er der hver gang det er åpent. 
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Ungdomsarbeideren mener at 30 – 40 % av ungdommene på skolen røyker eller snuser, da med 
hovedvekt på snus. Dette skal ha forverret seg veldig de siste årene. På ungdomsklubben er der for 
eksempel ikke lov å røyke eller snuse nærmere klubbhuset enn 50 meter unna. Hun tror ikke det er 
noe hasj i ungdomsgruppen, og de har f.eks. «aksjonsuken mot Narkotika» og temakveld om rus.  
 
Ungdomsarbeideren forteller at «det nye» er at ungdom stjeler/nasker ADHD- medisin hos andre i 
familien. Dette gjelder også antidepressive og sovemedisin, og de deler seg i mellom. Dette mikses 
gjerne med alkohol. Anslår det til å være ca. 8-10 ungdommer som gjør dette. 
 

3.6 Intervju med ansvarlig for salgs- og skjenkebevilling 

De faste skjenkebevilgningene skal vedtas av kommunestyret hvert 4.år. Skjenkebevilgninger for en 
enkelt anledning saksbehandles administrativt og legges fram som informasjonssak til 
kommunestyret. Kommunen har pr. dags dato 13 faste bevillinger, 6 er salg i butikk og 7 er 
serveringssteder. Skjenkebevilling for en enkelt anledning samt utvidet skjenkebevilling må søkes 
til kommunen om. Det må da betales et gebyr på kr. 400,-. 
 
Det foreligger ikke rutiner på hva som er kriterier for å innvilge utvidet skjenketid eller for en 
enkelt anledning. Dette savner skjenkeansvarlig da det er vanskelig å vurdere hvor ofte en bedrift 
kan få f.eks. utvidet skjenketid.  
 
Skjenkebevilling for enkelt anledning:  
 
2009 – 12 stk. 
2010 – 28 stk. 
2011 – 32 stk. 
2012 – 8 stk. (pr 15. april) 

Søknad om utvidet skjenketid til 02.30. 
 
2009 – 3 stk. 
2010 – 6 stk. 
2011 – 10 stk. 
2012 – 1 stk. (pr 15. april) 
 

 
Alkoholomsetningen i Steigen Kommune. 
 

 

2009 2010   2011 

Total omsetning i Steigen 125 361,49 141 904,8   141 152,03 
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3.7 Intervju med lensmannen i Steigen 

 
 Oversikt over antall saker hos lensmannskontoret i Steigen pr. april (august) 2012 

  2010 2011 2012 
Vold 6 saker (2 ikke rus) 9 saker (3 ikke rus) 3 saker (1 ikke rus) 
Promillekjøring 3 stk. 1 stk. 6 (april-august) 
Skadeverk 1 sak (ikke rus) 6 saker (4 ikke rus) 2 saker (begge rus) 
Narkotika 1 sak 1 sak  15 saker  
 
Det er ofte rus i bildet når familievold er involvert. Stort sett så er det alkoholrelatert rus når det 
gjelder vold, men det kan også være blandingsrus. Lensmannen mener at det er store mørketall i 
forhold til rus og vold, samt ungdomsfester. Rus, mobbing og vold henger ofte sammen.  
 
Politiet er helt avhengig av tips for å kunne ta promillekjørere. I perioden april til august 2012 ble 
6 stk. tatt for promillekjøring, og disse sakene skyldtes utelukkende tips fra innbyggere i 
kommunen.  
Grunnen til den store økningen på narkotikasaker er at det i november/desember 2011 kom flere 
midler på narkotikalisten. I 2011 hadde politiet 3-4 saker, men disse kunne ikke gjøres noe med da 
midlene ikke var kommet på narkotikalisten. Syntetisk cannabis er blant de midlene som er blitt tatt.  
 
Politiet kjenner til de ulike rusmiljøene, og regner med at det er ca. 20-30 personer som jevnlig 
bruker illegale rusmidler. Av de personene som jevnlig bruker illegale rusmidler er det gjerne en 
blanding av både narkotika og alkohol. Det er mange alkoholikere i Steigen, og det er et stort 
problem. Eksakt antall er vanskelig å si, men det jobbes mye med denne problematikken.  
 
Etter færre offentlige fester med 15 års aldersgrense, er ”lukkede” hjemmefester mere utbredt blant 
ungdom.  Dette medfører langt mindre kontroll og oversikt for ansvarlige voksne og politiet. Disse 
festene tiltrekker seg ungdom fra 12-14 år og langt opp i 30-års alder. Den store spredningen i alder 
er ikke heldig med tanke på rekruttering, lavere debutalder og dårlige holdninger til rus. Ungdom 
drikker i helgene og tidvis midt i uken.  
 
Narkotikasituasjonen i Steigen er fra politiets ståsted noe uklar. Dette på grunn av at miljøene er 
svært lukket. Det har vært en svak økning de siste 2 årene. Erfaringene tilsier at når det er mye stoff 
i omløp, så får politiet meldinger om det og kan sette i verk tiltak. Politiet jobber kontinuerlig med 
disse utfordringene ut i fra de små ressursene de har. ”Narko-aksjoner” har vært gjennomført, hvor 
personer er blitt tatt.  
 
Politiet savner et tverrfaglig forum slik som SLT- arbeidet ble lagt opp tidligere, slik at de ulike 
etater kan jobbe felles om håndtering om rusmiddelbruken blant ungdom. Har faste 
samarbeidsmøter hver 6. uke med NAV, og med andre etater i aktuelle saker.  
 

3.8  Intervju med tannhelsetjenesten 

Tannklinikken i Steigen har oppfølging av noen få pasienter som har tydelig rusproblematikk.  
De ansatte mener selv at de vet for lite om rus /kan for lite om det til å være observant nok til å 
oppdage rusmisbruk.  
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3.9  Intervju med bruker.   

Bruker mener det er viktig med bakkekontakt med og svært tett oppfølging av unge i faresonen. Få 
kontakt, jobb opp mot skolen, finn interessene til ungdom, og motiver dem ut i fra det.  
En bør samle de som jobber med barn/ungdom (også frivillige lag og foreninger) og øk 
kompetansen deres i forhold til rus, f.eks. faresignaler, hva skal man se etter. Forebyggingen bør 
begynne så tidlig som mulig, helst allerede i barnehagen. Holdningsskapende arbeid er viktig og en 
bevisstgjøring blant folk flest om russituasjonen i kommunen. 
 
For å hjelpe folk til å slutte med rusmidler er motivasjon hos det enkelte viktigst og de vil trenge tett 
oppfølging i sluttfasen. Viktig med en støttegruppe rundt personen, og tilgjengelighet hele døgnet 
den første tiden. Bygge tillit! I forhold til tiltak for rusavhengige/tidligere rusavhengige er det frykt 
for stigmatisering i en liten kommune. Kan man tenke interkommunale tiltak/tilbud? Kanskje lettere 
å «gjemme seg litt bort da». 

3.10 Oppsummering fra ruskonsulent   

Steigen kommune har mye å gjøre for en forbedring på rusfeltet, selv om det allerede nå gjøres mye 
godt arbeid. Det er viktig at man får til et bredere samarbeid, at man jobber mer forebyggende og 
tidligere forebyggende og at man øker kompetansen blant de ansatte. Gjennom økning av 
kompetansen på rusfeltet vil man også få en bevisstgjøring slik at man klarer å holde fokus på 
rusproblematikken. Det er viktig at man får nedfelte rutiner på hvordan man arbeider med rus, og at 
man benytter seg av disse rutinene.  
 
Det bør være et tettere samarbeid mellom skole og de øvrige etatene slik at man sammen kan få til 
en mer strukturert forebygging. Man bør også etter hvert se på et mer interkommunalt samarbeid for 
å få ideer, bredere fagfelt mm.  
 
I etterkant av kartleggingen har det kommet frem fra lederteamet for skole og barnehage at blant 
annet alle barnehagene forholder seg til kommunale vedtekter angående rusproblematikk blant 
personalet. Rus er ikke et stort tema for barna i barnehagen, bortsett fra at personalet følger opp 
med bekymringsmeldinger til barnevern om rusproblematikk hos foresatte. Videre informeres det 
om at alle skolene tar opp rusproblematikk i forhold til læreplanene. Ved all bruk av rus i skoletida 
også det man får vite om i fritida blir det reagert på i skolene. Praksis er melding til hjemmet og i 
noen tilfeller utvisning. Man har helt klar profil på forbyggende arbeid, spesielt på mellomtrinnet. 
På ungdomstrinnet settes fokus enda mer markert på rus blant annet med røyk og snus kontrakter. 
På ungdomstrinnet får rusproblematikk tid om annen ekstra rom på foreldremøter, blant annet i 
samarbeid med lensmannen. Alle skolene forholder seg til kommunale vedtekter angående 
rusproblematikker blant personalet.  
Dette er kommet i etterkant av kartleggingen og er derfor bare med i oppsummeringen som følger 
rusmiddelpolitisk handlingsplan.  
Ruskonsulent mener fortsatt at det er mye man kan gjøre for å forbedre forebyggingen i alle etater, 
som f.eks. følge spesifikke program (ungeogrus.no) samt ha mer fokus på å sette barna i stand til å 
kunne si ifra. Dette henger sammen med fastsatte rutiner på hva som bør gjennomføres av 
forebyggende arbeid i forhold til rusproblematikk. 
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4  RUSMIDDELPOLITISKE MÅL, STRATEGIER OG TILTAK 
  

4.1  Nasjonale mål og strategier. 

I St.mld 30 (2011/2012) som for tiden til behandling i Stortinget finner vi følgende målsetting: 
 
 
Målet er å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner, for tredjepart og for samfunnet 
og bidra til flere friske leveår for befolkningen. 
 
Det vektlegges en helhetlig rusmiddelpolitikk: Fra virksom forebygging, tidlig innsats og hjelp til 
de som har omfattende rusproblemer, til en politikk som også ivaretar pårørende og tredjepart som rammes av 
skader av rusmiddelbruk.  
 
Regjeringen vil innenfor en helhetlig rusmiddelpolitikk legge særlig vekt på fem områder: 
 
– Forebygging og tidlig innsats 
– Samhandling – tjenester som jobber sammen 
– Økt kompetanse og bedre kvalitet 
– Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall 
– Innsats for pårørende og mot passiv drikking. 
 
Rusmiddelpolitikken omfatter både alkohol, narkotika, doping og misbruk av vanedannende 
legemidler.  Den nasjonale planen mot rusmiddelproblemer vektlegger sterkt en politikk som 
regulerer tilgjengeligheten av rusmidler.  

 

 

4.2  Steigen kommune mål og strategier 

 
 
Målet for rusmiddelpolitikken i Steigen er å redusere og motvirke negative konsekvenser av 
rusmiddelbruk for enkeltpersoner og lokalsamfunn, gjennom et godt tverrfaglig arbeid, og med et 
godt samarbeid med frivillige organisasjoner.  
 
Det skal vektlegges et godt og kontinuerlig forebyggende arbeid blant barn og unge, sikre en god 
overgang til skole eller jobb, økt kompetanse om rus, et tverrfaglig og samordnet behandlings- og 
ettervernstilbud for rusavhengige, god kontroll av tilgjengeligheten til alkohol.    
 
 
Kommunen har gjennom familiesenteret etablert en tverrfaglig enhet.  I det forebyggende arbeidet 
er ruskonsulent, skole, barnehage, helsestasjon, folkehelsekoordinator, Nav, legetjenesten og politi 
sentrale samarbeidsparter, i tillegg til frivillige organisasjoner, ungdomsklubb og kultursektoren. 
Nav har også ansvar for å forebygge sosiale problemer og fattigdom blant barn og unge. Rus er ofte 
en medvirkende årsak til at disse problemene utvikler seg.  
Helse Nord har ansvar for avrusning som krever tett medisinsk oppfølging, for helsefaglige 
utredninger og kartlegging av behandlingsbehovet, for sosialpedagogiske tiltak, og for 
institusjonsplasser som kan ta i mot rusmisbrukere.  
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Legekontor, NAV, Psykisk Helse, Helsestasjon, Barnevern og Hjemmetjenesten er involvert, enten 
direkte i oppfølging av bruker eller i forhold til pårørende. Det handler om dialog for å innse 
problemet, motivere til behandling, oppfølging i ventetid før avrusing og institusjonsplass, 
medisinering, samtaleterapi, ettervern med aktivitet, bolig og inntektssikring, og integrere 
rusavhengige i lokalsamfunnet. Dette er oppfølging som må foregå over tid.  Utfordringene kan 
også forsterkes av lokalmiljøets holdninger og stigmatisering av rusavhengige. Et godt nettverk og 
inkluderende holdning er viktig for rehabiliteringen.  
 
NAV Steigen skal i samarbeid med helsetjenesten følge opp rusmisbrukeren med en langvarig 
rehabiliteringsprosess med ulike tiltak. I noen tilfeller livet ut.  
 
Sosialtjenestelovens system er at tjenesten primært skal tilby hjelp i nærmiljøet og til deres familier. 
Er ikke dette tilstrekkelig, skal brukeren henvises til spesialhelsetjenesten eller sørge for plass i 
institusjon. Det kan også settes inn midlertidige tiltak i påvente av behandling. 
 
AKAN- utvalg i kommunen skal planlegge, organisere og oppdatere AKAN –arbeidet i forhold til 
de ansatte i kommunen, og legge til rette for at ledelse, HMS-ansvarlig, tillitsvalgte og verneombud 
opparbeider nødvendig kompetanse.  
 

 

4.3. Tiltak for å oppnå målene. 

 
4.3.1  Forebygging: 
 

- Årlig informasjonsmøte om rus for foreldre og elever i 7- 10 klasse. Elever og foreldre fra 
videregående inviteres også. Møtet arrangeres i samarbeid mellom skole, politi, 
familiesenter og NAV.   Ansvarlig: Ruskonsulent/SLT-koordinator.  
 

- Annet hvert år inviteres frivillige organisasjoner og andre interesserte som arbeider med 
barn og unge til et åpent seminar om rus. Folkehelsekoordinator og frivillighetssentralen bør 
være samarbeidspart.  Ansvarlig: Ruskonsulent/SLT-koordinator  
 

- Rus settes opp som tema årlig på foreldremøter og personalmøter i skole og barnehage. 
Skoler og foreldreutvalg kan laste ned diskusjonsopplegg som egner seg til foreldremøter på 
www.settegrenser.no. Ruskonsulent kan bidra. Ansvarlig: FAU, Rektor og styrer.  
 

- Metoden ” Det er mitt valg” implementeres i alle skoler. Ansvarlig: Rektorer 
 

- Videreføre frivillig ruskontrakt, men med tettere oppfølging. Ansvarlig: Helsesøster.  
 

- Helsestasjonen skal fortsatt ha åpen ungdomshelsestasjon, en dag hver uke på 
ungdomsskolen.. Elever på Knut Hamsuns videregående skole har samme tilbud.   
Ansvarlig: Helsesøster 
 

- Det utarbeides felles rutiner i Steigenskolen og Steigenbarnehagen i forhold til 
rusproblematikk. Ansvarlig: Fagkoordinator Oppvekst. 
 

- Det organiseres” Natteravn/ nattevandring” på arrangementer der mange unge samles. 
Ansvarlig: Frivilligsentralen i samarbeid med ungdomskoordinator. 
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- Kommunen gjør en aktiv jobb for å innhente oversikt over aktiviteter og tilbud for barn og 

unge i hele kommunen. Dette legges fortløpende ut på kommunens hjemmesider.  
Ansvarlig: Kulturkonsulent/Frivillighetskoordinator. 
 

- Nav og Familiesenteret skal ha et nært samarbeid med oppfølgingstjenesten i videregående 
angående elever som dropper ut av skolen. De skal senest innen 2 måneder tilbys 
arbeidspraksis eller annen aktivitet, dersom de ikke får jobb.  Ansvarlig: Nav Steigen 
 

- Det skal arrangeres skolebesøk og fadderordning/skolekontakt før elever skifter skole, for 
eksempel fra barneskole til ungdomsskole, eller fra ungdomsskole til videregående. 
Ansvarlig: Rådgiver og kontaktlærer.     
 

- Ungdomsrådet skal ha en aktiv rolle i forebyggende arbeid med for eksempel økonomisk 
støtte og deltagelse på div. rusfrie arr. Ansvarlig: Ungdomskoordinator. 

 
- Skippy videreføres med klubb annen hver uke. Aktiviteten evalueres årlig før skoleåret 

slutter. I tillegg arrangeres det juleball og klubbkveld 16.mai. Ungdomsarbeider skal legge 
til rette for deltagelse på Rock mot rus, basecamp, kulturmønstring. Ansvarlig: 
Ungdomskoordinator.  
 

- Tilskudd til arbeid og unge styrkes slik at nye aktiviteter kan settes i gang og etablererte 
tilbud som i dag brukes, blir videreført. Dette gjelder både musikk, teater, idrett og 
aktiviteter for ungdom med andre interesser. Ansvarlig: Kulturkonsulent/ 
Frivillighetskoordinator.  
 

- Kulturskolens budsjett styrkes slik at aktivitetstilbudet kan være bredt og nå unge med ulike 
interesser.  Ansvarlig: Fagkoordinator Oppvekst.     
 

- Ungdomsarbeider må ha et nært samarbeid med familiesenter og frivilligsentral.  
Det må vurderes om stillingen bør organiseres sammen med frivilligsentralen.  
Ansvarlig: Personalsjef 

 
4.3.2.  Økt kompetanse om rus 
 

- Det arrangeres minst en fagdag i året om rus for å styrke kompetansen på området. 
Målgruppe er ansatte i kommunen.  Ansvarlig: Tverrfaglig lederteam  
 

- Det etableres igjen et SLT- forum (Samordningsmodell for Lokale, forbyggende Tiltak mot 
rus og kriminalitet i aldersgruppen 12- 18 år) hvor Politi og kommunens hjelpeapparat 
møtes 2- 3 ganger i året der strategier og tiltak drøftes, arbeidet evalueres og der generell 
informasjon om rusproblematikk utveksles.  ”Felles Ansvar” i Salten inviteres årlig til et 
møte. Ansvarlig: Ruskonsulent/SLT-koordinator  
 

- Det må legges til rette for at flere tar videreutdanning innenfor rusområdet, og ansatte i 
rusteamet bør prioriteres. Det er i dag to som har videreutdanning innenfor rus, men en går 
av med pensjon i 2013. Ansvarlig: Tverrfaglig lederteam.. 
 

- Det arrangeres et fagseminar for ledelsen, tillitsvalgte og verneombud annet hvert år for å 
oppdatere ledelse og ansatte på AKAN-modellen og informere om rusmiddel- og pengespill 
avhengighet. Ansvarlig: AKAN-kontakt   
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- Det holdes kurs/veiledning i samtalemetodikk. Både leger og annet helsepersonell, 
barnevern, rådgivere ved skolen og Nav- ansatte trenger kompetanse for å ta opp følsomme 
temaer som rusmiddelbruk, vold og psykisk helse, på en god og tillitsbyggende måte. 
Ansvarlig: Tverrfaglig lederteam.   
 

4.3.3 Tverrfaglig og samordnet behandlings- og ettervernstilbud for 
rusmiddelavhengige. 

 
- Det utarbeides skriftlige samarbeidsrutiner i kommunen for hva som skal skje ved 

henvisning, oppfølging og ettervern av rusmiddelavhengige. Dette gjelder samarbeidsrutiner 
mellom aktuelle fagmiljøer innad i kommunen og mellom kommunen og helseforetak.  
Ansvarlig: Ruskonsulent 
 

- Det videreføres en 50 % fast stilling som ruskonsulent som blant annet skal ivareta de 
oppgavene som planen presenterer som tiltak som ruskonsulent er ansvarlig for. Ansvarlig: 
NAV-leder  
 

- Det etableres et Rusteam som består av Kommunelege, Psykisk helse og NAV. De skal følge 
opp retningslinjer for henvisning, behandling og oppfølging av rusavhengige, og sikre en 
faglig forsvarlig behandling og oppfølging. Ansvarlig: Tverrfaglig lederteam  
 

- Rusteam skal kalle inn andre faginstanser(f.eks. hjemmesykepleie og barnevern) når det er 
aktuelt, og sikre god kommunikasjon med helseforetaket. Rusteam skal være faglig 
ansvarlig for LAR- brukere. Gruppa er ansvarlig for IP (Individuell Plan) for de 
rusavhengige som ønsker det. Rusavhengige som er motivert for behandling følges tett opp i 
ventetida og ved utskriving fra institusjon.  Ansvarlig: Ruskonsulent  
 

- Det innføres kartleggingsmetoden TWEAK for gravide. Det vurderes også om å innføre 
kartleggingsverktøy for andre pasientgrupper.  Ansvarlig: Kommuneoverlege og jordmor 
 

- Det skal jobbes med tett oppfølging av rusavhengige for å bidra til at de kommer raskt ut i 
arbeid eller aktivitet etter avvenning. Ansvarlig: Ruskonsulent 
 

- Det utredes og evt. iverksettes et lavterskeltilbud som møtested for de som har behov for 
det. En må vurdere om dette skal være sammen med andre grupper eller interkommunalt. 
Frivilligsentralen er en naturlig samarbeidspart. Ansvarlig: Ruskonsulent 
 

- I samarbeid med politisk og administrativ ledelse i kommunen skal det planlegges og sikres 
boliger til vanskeligstilte. Mange rusmiddelavhengige tilhører denne gruppen og det er 
viktig at de hovedsakelig skaffes bolig der hvor de har et positivt og godt nettverk, enten 
familiært eller sosialt. Ansvarlig: Nav  
 

- Samarbeidsmøter mellom Nav og Politi gjennomføres fast hver 6.uke der det oppdateres om 
status i kommunen, positive og negative utviklingstrekk, faresignaler og utfordringer som 
oppleves, og drøfting av kriminalforebyggende tiltak.  Ansvarlig: Nav Steigen og Politi.    
 

- NAV samarbeider med Kriminalomsorg i frihet og Fengselsvesen om oppfølging av innsatte 
med rusproblem, og mottak når de kommer hjem etter ferdig soning. Ansvarlig: Nav     
 

- Det søkes midler fra Kriminalitetsforebyggende råd til SLT – arbeid.  
Ansvarlig: Nav-leder / politi.  
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- AKAN- utvalget (Arbeidslivets Komité mot alkoholisme og Narkomani) velges av AMU for 
2 år av gangen. Det velges en AKAN-kontakt fra utvalget. Ansvar: Personalsjef 
 

4.3.4  Kontroll av tilgjengeligheten til alkohol 
- Det skal gjennomføres en evaluering av kommunens praksis arbeid med skjenkebevilling og 

kontroll. Resultatet av evalueringen skal legges fram for formannskapet til orientering.  
Ansvarlig: Rådmann 

 
- Kommunen skal være restriktiv i å innvilge utvidet skjenketid til skjenkesteder som har fast 

skjenkebevilling. Det skal være særskilte grunner for at dette innvilges, og ikke for ordinære 
arrangementer som virksomheten driver. Det må vurderes om det skal settes et tak for antall 
utvidete bevillinger til en bedrift med fast skjenkebevilling. Ansvarlig: Rådmann 

 
- Kommunen skal aktivt i samarbeid med politi informere utsalgssteder om aldersgrenser og 

konsekvenser av langing til mindreårige, samt salg til synlig berusede personer. Ansvarlig: 
Ruskonsulent (SLT-koordinator) /Politi.   
 

4.4 Salgs- og skjenketider i kommunen  

Alkoholloven inneholder bestemmelser om normal- og maksimaltider for salg og skjenking av 
alkohol. Kommunene kan innskrenke eller utvide tiden for skjenking/salg. Skjenking av brennevin 
mellom kl. 03.00 og kl. 13.00 og skjenking av øl/vin mellom kl. 03.00 og 06.00 er forbudt.  
 
I Steigen gjelder følgende skjenke- og salgstider (Kommunestyret 1998):  

- Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08.00 – kl. 01.30.  
- Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13.00 – kl. 01.30.  
- Dagligvareforretningene kan selge øl etter lovens maksimaltid som er til kl. 20.00 på 

hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  

- Det tillates bevillinger/utvidet skjenkeareal for en enkelt anledning og for skjenking til 
deltagere i sluttet selskap.  

- Salgs- og skjenkebevilling gis for 4 år av gangen med opphør senest 30.juni året etter at nytt 
kommunestyre tiltrer.  

 
4.4.1. Delegasjon og saksbehandling  
Bevillingssystemet er et viktig alkoholpolitisk instrument. Det åpnes i loven for delegering av 
myndighet til å fatte vedtak etter deler av alkoholloven fra kommunestyret til formannskapet eller 
administrasjonen. Tildeling av bevilling kan bare delegeres til formannskapet, mens tildeling av 
bevilling for enkeltanledninger kan delegeres til administrasjon eller faste utvalg.  
Steigen kommune har delegert alle saker i bevillingssystemet ved delegasjonsvedtak 03.09.03.  
 
Delegasjon til formannskap:  

- Tildele salgs- og skjenkebevilling  
- Fastsette tid for salg - og skjenking  
- Foreta inndragning av bevilling  

 
Delegasjon til rådmann:  

- Godkjenne ny styrer/stedfortreder  
- Tildele bevilling for enkelt anledning  
- Utvidelse av skjenketid/ skjenkeareal 
- Fastsettelse av bevillingsgebyr  
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Det finnes noen retningslinjer for tildeling av bevillingene:  
- Bevilling for salg av øl gis kun til dagligvareforretninger. 
- Det kan gis utvidet skjenketid for øl, vin og brennevin til kl. 03.00 og utvidet skjenkeareal 

for enkelte anledninger.  
- Det er åpnet for utendørsservering av øl, vin og brennevin i områder som er i direkte kontakt 

med eksisterende lokale med skjenkebevilling. Dette området skal være begrenset og stilles 
krav til arrangør om ekstra vakthold.  

 
4.4.2. Gebyr for salg og skjenking  
Kommunen skal med hjemmel i alkoholloven fastsette gebyr for salgs- og skjenkebevillingene. 
Gebyret skal sikre kommunen en viss dekning av utgifter til søknadsbehandling og kontroll.  

- Gebyr for salgs- og skjenkebevilling (faste) er fastsatt av departementet og utregnes ut fra 
mengde omsatt alkohol. Minstegebyret er kr. 1200,- for salgsbevilling og kr. 3500,- for 
skjenkebevilling. Steigen kommune har i tillegg et eget gebyr på kr. 750,- for bevilling for 
sommersesongen. Innbetalt gebyr i 2011 var kr. 61 200 og i pr. 1.des. 2012 kr.66 100.  

- Gebyr for skjenkebevilling for en enkelt anledning er kr. 400,-. Gebyret skal regnes ut etter 
omsatt mengde alkohol, men dette overstiger sjelden minstegebyret.  

- Gebyr for utvidet skjenketid/skjenkeareal: Kr. 400,-  
- Gebyr skal årlig indeksreguleres og avrundes til nærmeste 10 kr.  

 
4.4.3  Kontroll og reaksjoner  
Steigen kommune har avtale per 26.3.1996 med Polarvakt, Fauske, om kontroll med utøvelsen av 
bevillingene. Utgiftene til Polarvakt var i 2011 kr. 105 865 og pr. 1.des. 2012 kr. 34 952.  
Kontroll av salgs- og skjenkestedene skal gjennomføres så ofte som behovet tilsier. Det skal 
gjennomføres minimum 3 årlige kontroller per sted. Etter kontrollene blir det levert skriftlig rapport 
til kommunen. Eventuelle merknader blir oversendt formannskapet for videre behandling. Ved 
overtredelse på alkoholloven har kommunen anledning til å inndra bevillingen eller komme med 
andre reaksjoner. 
Avtalen med Polarvakt skal gjennomgås årlig i forhold til endringer i antall skjenkesteder og 
kostnader.   
  
Kommunen er ansvarlig for å gjennomføre kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i 
virksomheter som har eller søker om kommunal salgs- og skjenkebevilling. En slik prøve skal 
avlegges ved kommunens servicekontor. 
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5 GJENNOMFØRING/OPPFØLGING AV RUSMIDDELPOLITISK 
HANDLINGSPLAN 
 

 5.1 Kompetanse  

 
Steigen kommune innehar god kompetanse på de fleste av planens områder, men behovet for mer 
kompetanse om rus er tydelig kommet fram i kartleggingen blant de ansatte.  Det er i dag 2 ansatte 
som har videreutdanning innen rus, men en går av med pensjon til sommeren. Kompetanse er 
vektlagt i planen og en bør ta sikte på at en eller to ansatte tar videreutdanning innenfor fagfeltet i 
planperioden, i tillegg til kurs og fagdager for aktuelle fagpersoner.   

5.2 Samarbeid  

 
For at en rusmiddelpolitisk plan skal være et godt redskap for kommunene, er det viktig at den har 
et helhetlig perspektiv. Dette vil forutsette at den er tverrfaglig og tverretatlig, og knytter et nært 
samarbeid med frivillige lag og foreninger der det er naturlig. Dette gjelder særlig i forebyggende 
arbeid, men også i den tette oppfølgingen av enkeltindivider som trenger hjelp.   
I forhold til behandling og oppfølging av rusmiddelavhengige og deres pårørende har de krav på et 
samordnet og helhetlig tilbud som krever nært samarbeid mellom tjenestene. Planen vektlegger 
dette. Det er likevel den enkelte bruker som må gi sitt samtykke og bestemme hvilken hjelp en vil 
ha. Det er i svært sjeldne tilfeller behov for tvangstiltak, da skal det være livstruende fare.    

5.3 Viktige tiltak  

 
For å få gjennomført rusmiddelpolitiske planen, ser vi på enkelte faktorer som avgjørende for å 
lykkes. 

1. Legge til rette for gode fritidstilbud for barn og unge.  
2. Ruskonsulent i minimum 50 % fast stilling.  
3. Opprettelse av SLT- forum.  
4. Etablering av rusteam i kommunen.  
5. Styrking av holdningsarbeid og informasjonsarbeid i skole og barnehage.  
6. Gode samarbeidsrutiner mellom fagmiljø. 
7. Sikre gode botilbud for vanskeligstilte.  
8. Utrede muligheten for iverksetting av et lavterskeltilbud/aktivitets for 

rusmiddelavhengige.  

5.4 Økonomi 

 
Mange av tiltakene i kapittel 4 vil kunne gjennomføres innenfor dagens rammer og ressurser, men 
vil kreve prioritering. Noen tiltak vil derimot medføre utgifter for kommunen: 
 

- Ruskonsulent i 100 % er blitt finansiert i 2012 med ekstraordinære midler fra Fylkesmannen 
(ett årsverk kr. 550 000). Det ble fra Helsedirektoratet gitt signaler i 2011 på at satsingen for 
å styrke rusarbeidet i kommunene ville bli videreført etter opptrappingsplanen for rus – 
psykiatri (2007-2012). Dette la Nav til grunn da vi søkte om midler i 2011.  Fra 2013 er 
midlene lagt inn i rammen og Steigen fikk et rammetilskudd på kr.341 000 i 2103 for å 
styrke rusarbeidet. For å holde fokus på rusfeltet både i forhold til forebygging blant barn og 
unge, koordinering, samt tett oppfølging av rusmiddelavhengige i kommunen, vil styrket 



Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Steigen2013-2016 

22 

arbeid mot rus være økonomisk besparende over tid. Dagens utgifter til akuttiltak, psykisk- 
og medisinsk behandling, økonomiske og sosiale problemer i forbindelse med rus, er 
økende. Fast 50 % stilling som ruskonsulent videreføres ved Nav Steigen innenfor vedtatt 
lønnsramme i budsjettet for 2013.  

  
- Det søkes Kriminalforebyggende Råd tilskudd pålydende 200 000 til SLT- koordinator. 

Koordinatoroppgaven legges inn som en del av ruskonsulentens stilling.  
 

- Styrking av tiltak for barn og unge må prioriteres i budsjettarbeidet.  
 

- Det søkes årlig til fylkesmannen om midler til vanskeligstilte barn og unge slik at de aktivt 
kan delta i aktiviteter og kulturtilbud som en del av forebygging. I 2013 er det innvilget 
300 000.  

5.5  Evaluering og rullering av planen  

 
- Planen skal behandles i hver kommunestyreperiode. I forbindelse med rullering kan det være 

hensiktsmessig at planen evalueres av politikerne. Tverrfaglig lederteam må også sørge for 
at planen evalueres av fagmiljøene og samarbeidspartene midtveis i planperioden og før 
rullering i kommunestyre.  

- Årsmeldingen skal informere politikerne årlig om arbeidet innenfor rusarbeidet.  
 

- Planen tas frem ved hvert budsjettmøte for å synliggjøre de utfordringer kommune har og 
den betydningen forebyggende arbeid har for å forhindre rus blant ungdom. Kommunen 
trenger å prioritere ressurser til dette arbeidet. 

 
- Planen skal gjelde for administrasjon og ansatte som jobber med barn og unge i kommunen, 

samt de som arbeider i forhold til rusmiddelavhengige og deres pårørende.  
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5.6 Tidsplan 

 

Tema Aktivitet:  Hvor: Ansvarlig Periode/frist 
 
 
 
 
F 
 
O 
 
R 
 
E 
 
B 
 
Y 
 
G 
 
G 
 
I 
 
N 
 
G 
  

 
Informasjonsmøte  
foreldre  

Steigenskolen, 
Leinesfjord Ruskonsulent Hver høst 

Temamøte –  
foreldre/personal  Barnehagene Styrere År  13/14 og 15/16  
  Barneskolene Rektor År  13/14 og 15/16  
  Ungdomsskolen  Rektor 8. og 10 klasse 
«Det er mitt valg» –  
implementering  Alle skoler  Rektor  Pågår 
Utarbeide felles  
rutiner i forhold til rus Oppvekstteam  Fagkoordinator 2013 
 
Skolebesøk/ 
fadderordning/skolekontakt 

Besøke skole der  
en skal begynne  

Rådgiver 
/kontaktlærer mai/juni 

Styrking av tilskudd 
til kulturaktiviteter  

Kulturskole/ 
Ungdomsklubb/ 
frivillig arbeid. 

Fagkoordinator 
oppvekst/  
Kulturkonsulent  Budsjett 2014 

  
Åpent seminar om rus  Leinesfjord Ruskonsulent januar-februar   
Videreføre ruskontrakt Ungdomsskolen Helsesøster/politi Videreføres 
Åpen ungdomshelsestasjon 
 

Ungdomsskole/ 
videregående.  

Helsesøster 
 Videreføres 

Oppfølging av elever som  
dropper ut av videregående 
. 

Nav 
 

NAV i samarbeid 
med OT 
oppfølgingstjenesten  Videreføres 

        
Oppdatering av aktiviteter  
for barn og unge Kommunens hjemmeside  

Kulturkonsulent 
/Frivillighetssentral Fortløpende 

Natteravn(nattvandring) 
Større arrangementer  
i kommunen 

Ungdomsarbeider 
/Frivillighetssentral Mai 2013 

Ungdomsrådet 
  

Rådhuset 
 

Ungdomsarbeider/ 
Kulturkonsulent Videreføres 

Ungdomsklubb og  
ulike aktiviteter Skippy mm Ungdomsarbeider Videreføres 
Organisering av stilling som 
ungdomsarbeider Kommuneorganisasjonen.  Personalsjef 1.juli  2013 
Evaluering av aktiviteter i  
kommunens regi Spørreundersøkelse 

Tverrfaglig 
lederteam Høst 2014 

Samarbeidsmøte mellom  
Nav og Politi Kontormøte 

Nav-
leder/Lensmann Videreføres 

        
 
K 
O 
M 
P 
E 
T 
A 
N 
S 
E 
 

Fagdag om rus Kommunen 
Tverrfaglig 
lederteam Årlig 

Videreutdanning rus  
Høgskole/universitet/ 
kursarrangør, 

Tverrfaglig 
lederteam 2013/14 og 2014/15 

Kurs/veiledningsmetodikk  Kommunen  
Tverrfaglig 
lederteam Planperioden. 

Fagseminar for ledelse og 
tillitsvalgte Kommunen AKAN-kontakt  Høst 2013 
Videreføring av 50 stilling 
som Ruskonsulent Nav Nav-leder  1.juli 2013 
 
Etablering av SLT- forum Berørte fagmiljøer Ruskonsulent/Politi  Januar 2014 
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Tema Aktivitet:  Hvor: Ansvarlig Periode/Frist 
T 
V 
E 
R 
R 
F 
A 
G 
L 
I 
G 
 
og 
 
S 
A 
M 
O 
R 
D 
N 
E 
T 
tilbud 

Utarbeide skriftlige 
samarbeidsrutiner Berørte fagmiljøer Ruskonsulent Pågår 
 
Etablere rus-team Steigentunet/Nav 

Tverrfaglig 
lederteam Oppstart høsten 2013 

 
 
Innføre TWEAK for gravide. 
Vurdere 
kartleggingsmetoder for 
andre pasientgrupper Steigentunet 

Kommuneoverlege 
og Jordmortjenesten   

 
Koordinering av rusteam Kommunen Ruskonsulent 

Høst 2013 
 

 
Tett oppfølging av 
rusavhengige før og etter 
behandling. Kommunen  

Ruskonsulent  

 Fortløpende 
 
Utrede mulighet for 
lavterskeltilbud Kommunen/Nord-Salten Ruskonsulent vår 2014 
 
Bolig for vanskeligstilte Kommunen Nav-leder Årlig evaluering 
 
Samarbeidsmøter NAV og 
Politi Nav Nav-leder  Videreføres hver 6.uke  
 
Søknad om SLT-midler  Justisdepartementet  

Tverrfaglig 
lederteam  Høst 2013 

 
Forberede 
tilbakeføring/oppfølging av 
innsatte Nav 

Nav-leder/ 
kriminalomsorgen Videreføres 

 
Opprettelse av AKAN Kommunen Personalsjef 2013-2014 

  
S 
K 
J 
E 
N 
K 
E 
kontroll 

Evaluering av delegert 
praksis Kommuneadministrasjon Rådmannen 31.12  2013 
 
Evt. innskjerping av rutiner Rådhuset 

Fagkoordinator 
servicesenter 1.januar 2014 

Informasjon til salgs- og 
skjenkesteder Steigen  

Ruskonsulent og 
lensmann  Vår 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


