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1.0 INNLEDNING
Visjon: Et godt liv i trygge omgivelser.

Innbyggerne i Audnedal kommune skal sikres et godt liv i trygge omgivelser,
der de ikke hindres i sin livsutfoldelse eller utsettes for skade som følge av
egen eller andres bruk av alkohol eller andre rusmidler.

Hovedmålet for kommende periode er:

Audnedal kommune vil arbeide for å forebygge og redusere de negative
konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltmennesket og for
befolkningen i Audnedal kommune.

Etter alkohollovens § 1 – 7d er kommunen pålagt å utarbeide en
alkoholpolitisk handlingsplan.

I mange tilfeller er det naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikken i
sammenheng. Planen bør derfor omfatte alle sider av kommunens
rusmiddelarbeid. Dette omfatter forebyggende tiltak som informasjon og
holdningsskapende arbeid, samt tiltak og oppfølging til personer med ulike
former for rusmiddelavhengighet. Planen bør være både tverrfaglig og
tverretatlig.

Denne planen kan ses på som en revidering/rullering av Rusmiddelpolitisk
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handlingsplan for perioden 2014 - 2016.

1.1 Kommunens arbeid med planen
Arbeidet med planen er ledet av ruskonsulenter i NAV og psykisk helse;
Renate Johnsen og Siri Senumstad.

1.2 Relevant lovgivning
Alle norske kommuner er pålagt å ha en alkoholpolitisk handlingsplan
(Alkohollovens § 1-7). Videre oppfordrer sentrale myndigheter til at det
utarbeides integrerte rusmiddelpolitiske handlingsplaner.

Utover kravet om å ha en plan for alkoholfeltet er kommunen pålagt å løse en
rekke oppgaver innen rusfaglig arbeid. For dette arbeidet gjelder i hovedsak
følgende lover:



Lov om omsetning av alkoholholdig drikk



Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester



Lov om barneverntjenester



Lov om vern mot smittsomme sykdommer



Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern



Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen



Lov om folkehelsearbeid
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2.0 RUSMIDDELSITUASJONEN
2.1 Rusmiddelsituasjonen i Norge
2.1.1 Alkohol

I gjennomsnitt drikker nordmenn over 15 år cirka 8 liter ren alkohol per år.
Siden tidlig på 1990-tallet har alkoholforbruket økt med cirka 40 prosent, og
mest blant kvinner og eldre. Fortsatt er det likevel menn som drikker mest
(Alkohol og andre rusmiddel, www.fhi.no).

«Det totale alkoholforbruket er en viktig faktor (determinant) for
alkoholrelaterte sykdommer og skader i befolkningen. Når det totale
forbruket i samfunnet øker, øker både andelen storforbrukere og
andelen som ligger i «gråsonen» mot et helseskadelig forbruk. Risikoen
for kroniske sykdommer knyttet til alkoholbruk øker gradvis. Hos
storforbrukere er risikoen høy. For enkeltpersoner i «gråsone-gruppa»
er risikoen lavere, men fordi denne gruppa er stor, vil den likevel bidra
med mange personer til de samlede helseproblemene i samfunnet»
(Alkohol og andre rusmiddel, www.fhi.no).
2.1.2 Illegale rusmidler

En rapport fra SIRUS gir et overblikk på bruk av illegale rusmidler i Norge
(Bruk av illegale rusmidler, www.sirus.no).
Totalutvalget 16-64 år


I overkant av en femtedel oppga å ha brukt cannabis noen gang, mens
4,3 og 1,6 prosent oppga å ha brukt i løpet av henholdsvis siste 12
måneder og siste fire uker.



Signifikant flere menn enn kvinner oppga å ha brukt cannabis. Andelen
som oppga å ha brukt cannabis noen gang var størst i aldersgruppen
25-34 år, mens andelen som oppga å ha brukt i løpet av siste 12
måneder og siste fire uker var størst i aldersgruppen 16-24 år.
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Det var en større andel som oppga å ha brukt cannabis i Oslo og
Akershus sammenlignet med resten av landet.



Andeler på 4,6, 3,9 og 2,2 prosent rapporterte at de noen gang hadde
brukt henholdsvis kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA, mens et
fåtall (mindre enn 1 prosent) oppga å ha brukt noen av disse stoffene i
løpet av siste 12 måneder.



Andelen menn som rapporterte at de noen gang hadde brukt kokain,
amfetaminer og ecstasy/MDMA var dobbelt så stor som blant kvinner.



Andelen som oppga at de noen gang hadde brukt kokain, amfetaminer
og ecstasy/MDMA var størst i aldersgruppen 25-34 år.



Rundt 1 prosent oppga å ha brukt GHB/GBL, LSD og heroin noen gang,
mens bruk av disse stoffene siste 12 måneder var tilnærmet
fraværende.

Unge 16-30 år


I overkant av en fjerdedel oppga å ha brukt cannabis noen gang, mens
10,4 og 3,4 prosent oppga å ha brukt henholdsvis siste 12 måneder
og siste fire uker.



Signifikant flere unge menn enn unge kvinner oppga å ha brukt
cannabis.



Halvparten av de som oppga at de hadde brukt cannabis noen gang,
rapporterte at de hadde brukt stoffet 1-5 ganger, mens en femtedel
oppga å ha brukt mer enn 50 ganger.
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Nærmere 90 prosent av de som hadde brukt cannabis, oppga at de
hadde fått eller kjøpt stoffet av bekjente ved siste gangs bruk, mens et
mindretall hadde kjøpt av ukjente eller benyttet andre kanaler.



Det var omtrent like store andeler som oppga at de i løpet av de siste
12 måneder hadde brukt marihuana som hasj.



Det var en større andel som rapporterte å ha brukt cannabis i folkerike
deler av landet sammenlignet med mindre folkerike.



De som oppga å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 måneder,
rapporterte større alkoholkonsum i samme periode sammenlignet med
aldersgruppen som helhet.



Andeler på 6,9, 5,1 og 3,3 prosent rapporterte at de noen gang hadde
brukt henholdsvis kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA.



Andelen unge menn som oppga at de noen gang hadde brukt kokain,
amfetaminer og ecstasy/MDMA var omtrent dobbelt så stor som blant
unge kvinner.



Blant unge menn rapporterte 3,5, 1,6 og 1,3 prosent at de i løpet av
de siste 12 måneder hadde brukt henholdsvis kokain, amfetaminer og
ecstasy/ MDMA, mens det samme gjaldt et fåtall unge kvinner.



Rundt 2 prosent oppga å ha brukt GHB/GBL og LSD noen gang, mens
0,4 prosent rapporterte å ha brukt heroin. Bruk av disse stoffene siste
12 måneder var tilnærmet fraværende.



Det var bare en liten andel (mindre enn 2 prosent) som oppga at de
noen gang hadde brukt nye psykoaktive stoffer (NPS),
prestasjonsfremmende midler og ulovlige slankepreparater.
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2.1.3 Rusmiddelavhengighet

Folkehelseinstituttet beskriver rusmiddelavhengighet slik;

«Rusmiddelavhengighet kjennetegnes vanligvis av at bruker har et
sterkt ønske om å ta rusmiddelet, vansker med å kontrollere bruken av
det, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser og at stoffbruken
får prioritet foran andre aktiviteter og forpliktelser» (Ruslidelser i
Norge, www.fhi.no).
Eksempler på konsekvenser og skader av rusmiddelmisbruk:
Direkte

Indirekte

Akutte

Rus, forgiftning, død

Ulykker, skader, vold

Kroniske

Utvikling av

Sosiale problemer,

avhengighet, redusert

økonomiske problemer,

immunforsvar,

samlivsproblemer,

leverskader,

psykiske problemer,

nevrologiske skader,

vansker hos barna

kognitive skader, HIV

2.2 Rusmiddelsituasjonen i Audnedal
Rusmiddelsituasjonen i Audnedal baserer seg på innhenting av opplysninger
fra ulike faginstanser i kommunen, samt tall fra folkehelseinstituttet. Det er
gjennomført Ungdata-undersøkelse i Audnedal i 2016.
Svar og tilbakemeldinger som har kommet fra faginstanser er med på å gi et
overblikk over rusmiddelsituasjonen og tendenser i Audnedal. Det må
understrekes at dette i stor grad er et bilde som instansene har, og det er
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ikke grunnlag for å bruke dette materialet i statistisk sammenheng. Tall fra
folkehelseinstituttet og Ungdata vil derimot kunne brukes i statistisk
sammenheng i større grad. De ulike data er med på å gi et overblikk over
rusmiddelsituasjonen blant ungdom og resten av befolkningen i Audnedal.
2.2.1 Alkoholomsetning

Tabellen viser: Salgsstedenes omsetning, i liter pr. varegruppe avrundet til
nærmeste hele liter (kilde: NAV). Alkoholsalget i Audnedal hadde en topp i
2013, men har gått ned etter dette.
Salgssted

2011

2012

2013

2014

2015

Spar Konsmo

19 387

22 776

23 507

22 069

20 320

Joker Byremo

3 896

4 723

6 628

6433

6778

Totalt:

23 283

27 499

30 135

28 502

27 098

2.2.2 Bruk av vanedannende medikamenter i Audnedal

Tabellen viser: Forbruk av utvalgte legemidler (2011-2015), (Kommunehelsa

statistikkbank, www.fhi.no). Legemidelbrukere 0-74 år, per 1000 innbygger.
Vi ser at Audnedal har hatt en nedgang i bruk av smertestillende, opioider,
men tallet er fortsatt høyere enn fylket og landet. Bruken av sovemidler og
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angstdempende midler har også gått ned, og er lavere enn gjennomsnittet
for Vest Agder.

2.2.3 Legetjenesten

Legene i kommunen melder at de har pasienter med rusmiddelrelaterte
problemer, men det er vanskelig å fange opp problematikken, og å fastslå et
antall. Legetjenesten oppgir å møte få pasienter med utfordringer knyttet til
vanedannende medikamenter.
2.2.4 Enhet psykisk helse

Psykisk helse har kontakt med flere brukere som har rusmiddelproblemer, av
ulik art. Vi er kjent med at det brukes/misbrukes alkohol, vanedannende
medikamenter og andre rusmidler.
Psykisk helse opplever det utfordrende å gi brukere med omfattende
rusproblematikk en meningsfull hverdag/arbeid, og å skape gode sosiale
nettverk for brukeren.
Det er positivt at psykisk helse og rus nå er organisert under helse. Psykisk
helse og rusrelaterte utfordringer er nært knyttet til hverandre, og det er
vanskelig å vite hva som kom først.
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2.2.5 Barnevern

Barnevernet er et interkommunalt samarbeid mellom Audnedal og
Hægebostad kommune. Barnevernet hadde en kraftig økning av saker
mellom 2008 og 2010, men det har vært stabilt de siste årene.
Barnevernet har den siste tiden fått inn færre saker knyttet til rus, men det
har vært en økning i saker knyttet til vold i nære relasjoner. Man tenker at
det er en del mørketall på begge områder. Vold og rus kan i mange tilfeller
henge sammen, og begge deler kan være svært skadelig for barn. Vold i
nære relasjoner er et fokusområde for barnevernstjenesten.
Barnevernet har et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere, men
ser fortsatt at meldinger kommer inn for sent.
2.2.6 Helsestasjon

VGS: På videregående skole finnes det per dags dato ingen fastlagte skjema
eller rutiner som helsesøster benytter for å spørre elevene om bruk av
rusmidler. Vi har kjernegruppe som er et forebyggende tiltak for å komme
tidlig inn i saker hvor man ser at unge er i ferd med å utvikle et problem
relatert til atferd, drop-out, kriminalitet og/eller rus. Kjernegruppe består av
helsesøster, politi, barnevern, familiestøtte og skole. I tillegg har skolen
forebyggende og holdningsskapende arbeid i sine rutiner.
Inntrykket til helsesøster er at det er noe helgefyll blant de unge. Illegale
rusmidler ser ikke ut til å være særlig utbredt blant elevene.
Ungdomsskole: Helsesøster opplever lite rus blant ungdommene hun jobber
med (opp til 16 år). Alle i 8 klasse blir spurt om sitt forhold til rus. Det kan
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settes inn kjernegruppe for utsatt ungdom, for å forhindre at det utvikler seg
til større problemer.
Helsestasjonen har rutiner for å ta opp tema rundt alkohol i forbindelse med
småbarnskontroller. Foreldrerolle og alkohol blir tatt spesielt opp på 10
mnd.- og 4 års-kontroll, med utlevering av brosjyre/info til refleksjon. I
etterkant av "Tidlig inn", arbeides det nå med å lage nye rutiner for å ta opp
dette med vold og rus helt fra svangerskap til skolealder.
Jordmor spør om rusbruk i svangerskapet og deler ut brosjyrer. Jordmor har
ikke opplevd å møte gravide med problematisk rusbruk i Audnedal
kommune.
2.2.7 NAV

Ansvaret for rusarbeid i Audnedal kommune er fordelt mellom NAV og
Audnedal helse.
Ruskonsulent har ansvar for å kartlegge brukerens situasjon sammen med
brukeren, og vurdere hvilken videre behandling som er mest hensiktsmessig.
Videre har de ansvar for å følge opp før, under og etter behandling.
Ruskonsulent har også ansvar for å utarbeide individuell plan til de brukerne
som har rett til dette. En stor del av brukerne har psykiske problemer i
kombinasjon med rusmiddelmisbruk. Ruskonsulent i NAV kan på lik linje
med fastlege henvise til rusbehandling.
2.2.8 Politi

Ungdom: Det er vanskelig å gi et fasitsvar på hvorledes situasjonen er blant
de unge i Audnedal kommune. Lensmannen registrer svært få negative
hendelser knyttet til bruk av rusmidler blant de unge og ser dette som
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positivt. Hva som skjer på hjemmefester er det ikke mulig å uttale seg om,
men politiets utrykning til slike steder er nærmest lik null og dette er et godt
tegn.
Det registreres ikke ny rekruttering til miljøer der det brukes narkotiske
midler, men det betyr ikke at man ikke har slik rekruttering.
Lensmannen deltar på rus- og trafikksikkerhetsdag på ungdomsskole og
videregående skole hvert år. Her avdekkes det at kunnskapen om alkohol er
svært liten. Svært få ungdom kjenner for eksempel til at alkoholinnholdet i
sprit er ca 10 ganger det man finner i øl og cider. Dette er bekymringsfullt da
politiets befatning med overstadig berusede ungdommer som oftest skylds
bruk av sprit.
Voksne: I Audnedal har vi noen voksne som misbruker alkohol og narkotiske
midler. Dette er mennesker som har brukt rusmidler i mange år. Politiet har
en del befatning med flere av disse. Vi registrer noe kjøring i påvirket
tilstand, men ellers mottar politiet få meldinger om annen kriminalitet.
Inntrykket er at ting har bedret seg mye når det gjelder holdning til kjøring i
ruset tilstand.
Det er imidlertid bekymringsfullt at noen av rusmisbrukerne trekker til seg
rusmisbrukere fra andre kommuner, og politiet mottar ofte opplysninger om
stor aktivitet på enkelte adresser. Det er amfetamin, metamfetamin, hasj og
diverse piller som det brukes mest av i dette miljøet.
Vi ser også at det meste av vinningskriminaliteten i kommunen kan knyttes
til rusmisbrukere fra andre kommuner som oppsøker bekjente i regionen.
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Vi har mottatt opplysninger om at enkelte unge voksne skal bruke
amfetamin, men dette er ikke dokumentert.
2.2.9 Skole

Byremo ungdomsskole er en interkommunal skole for Hægebostad og
Audnedal kommune. Byremo ungdomsskole har ca. 150 elever på 8. -10.
trinn. I tillegg har kommunen Byremo barneskole, Konsmo skole og Byremo
videregående skole.
Byremo ungdomsskole arbeider med rus gjennom kompetansemål i fag som
mat og helse, naturfag, kroppsøving osv. Det har også vært tverrfaglige
temaarbeid. Dersom enkeltelever har utfordringer selv, eller i hjemmet,
kobles det inn andre hjelpeinstanser.
Ved Byremo VGS har de lite/ingen erfaring med rus blant ansatte i det
daglige. De opplever innimellom rus blant elever som kommer fra fest. Dette
håndteres individuelt, men elever blir bortvist umiddelbart fra skolen dersom
en registrerer bruk av rus. Skolen oppgir at det nok er bruk av rus som de
ikke registrerer.
2.2.10 Ungdata

Det ble i 2016 gjennomført Ungdata-undersøkelse i Audnedal kommune, ved
8-10 klasse, og VG1 på Byremo VGS.
Dette er noen av resultatene som kom fram ved ungdomsskolen (gjelder
elever fra både Hægebostad og Audnedal):
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Nøkkeltall BUS

Debutalder
Har aldri drukket én enhet
12 år eller yngre
13-15 år
16 år eller eldre

2013
73
7
18
2

2016
76
9
15
0

15

Nøkkeltall Byremo VGS
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2.2.11 SLT- Koordinator

SLT-koordinator skal samordne lokale tiltak innen rus- og
kriminalitetsforebygging. Dette er en arbeidsmodell som skal sikre at de
ressursene som allerede finnes i kommunen og politiet, blir mer samkjørt og
målrettet. Lindesnesregionen v/ Mandal, Marnardal, Audnedal, Lindesnes og
Åseral har valgt å fokusere på rus- og kriminalitetsforebygging og ansatt en
interkommunal SLT- koordinator.
SLT-koordinator har nylig organisert et samarbeid på rusfeltet, på tvers av
kommuner og etater. Deltakerne er de ansvarlige for rusarbeidet i alle
kommuner i Lindesnesregionen, samt representant fra
spesialisthelsetjeneste, politi og barnevern (regionalt rusforum).
SLT-koordinator deltar på 3-4 SLT koordineringsmøter i året. Gruppen består
av Rådmannens ledergruppe, samt lensmann og barnevernsleder i
kommunen, og er et fora knyttet til rus og kriminalitetsforebyggende arbeid.
Det er ikke spilt inn noen spesielle utfordringer knyttet til rus, fra denne
gruppen. Det ble i desember 2015 stilt spørsmål knyttet til omsetning av
stoff i Audnedal, men dette er ikke blitt bekreftet av politiet.
Det er lokale politirådsmøter 1-2 ganger pr år hvor ordfører/rådmenn/
lensmann/SLT (Marnardal/Audnedal) deltar. Her blir også russituasjonen tatt
opp. I Audnedal er det ikke rapportert om noen spesielle utfordringer.
Byremo ungdomsskole har «Bry deg» på Facebook, som er et
foreldrenettverk. Målsettingene her er blant annet informasjon og
holdningsskapende arbeid.
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SLT-koordinator deltar i kjernegrupper, og her er det er ikke meldt om
spesielle utfordringer knyttet til rus.
SLT-koordinator opplever det utfordrende å få et reelt bilde på
russituasjonen. Av den grunn ble regionalt rusforum etablert i 2016
(oversikt, info, forebygging). Resultatene fra Ungdata vil forhåpentligvis gi
oss et bilde på russituasjonen blant ungdom i dag.
2.2.12 AKAN

AKAN – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og
avhengighetsproblematikk – er en ideell organisasjon som har som formål å
forebygge rus‐ og avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv. Audnedal
kommune har vedtatt retningslinjer for AKAN-arbeid med målsetting å
forebygge rus- og avhengighetsproblemer blant ansatte. Det har så langt
ikke vært noen saker med ansatte som har hatt rus- eller avhengighets
problemer.
2.2.13 Oppsummering

Etter innhenting av opplysninger fra forskjellige etater i Audnedal kommune
har det kommet fram en del om russituasjonen. Dette er situasjonen slik de
enkelte etatene opplever den, og gir ikke grunnlag for å si noe nøyaktig om
bildet i Audnedal.
Det ser ut til å være et begrenset etablert rusmiljø i kommunen.
I følge Ungdata 2016 både røyker, drikker og snuser ungdommene i
Audnedal/Hægebostad mindre enn landsgjennomsnittet.
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Bruken av vanedannende medikamenter ser ut til å være stabil, med noe
nedgang i bruk av sovemidler og angstdempende midler. Generelt ligger vi
høyere enn landsgjennomsnittet i bruk av vanedannende medikamenter.
Det er et behov for å få frem gode tall på rusavhengige og deres situasjon
slik at man bedre kan planlegge tjenestetilbudet. I 2016 planlegges det å
gjennomføre BrukerPlan-registrering, for å kartlegge omfang og karakteren
av rusmiddelmisbruk i kommunen. Dette er også nyttig for
spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere
tjenestene riktig.
BrukerPlan er utviklet av Helse Fonna, IRIS og KORFOR og er godkjent av
Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.
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3.0 RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER
3.1 Nasjonale mål og strategier
Prop. 15 S (2015–2016) - Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)
(www.regjeringen.no):
Regjeringen ønsker en helhetlig opptrappingsplan som tar for seg de tre
innsatsområdene tidlig innsats, behandling og
ettervern/oppfølgingstjenester, med følgende fem hovedmål:
1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte
løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp
og hjelpes tidlig.
3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og
straffegjennomføringsformer

3.2 Lokale mål og strategier
Med innføring av den nye folkehelseloven som trådte i kraft fra 01.01.12 fikk
kommunene ansvar for å iverksette tiltak for å møte folkehelseutfordringene
sine, herunder utfordringene på rusmiddelområdet (§ 7). Audnedal kommune
vil ta de nasjonale målene i betraktning ved utarbeidelse av lokale mål.
Audnedal har som mål å være en kommune der det er trygt og godt for barn
og unge å vokse opp. I denne sammenheng vil det være ekstra fokus på å
drive forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
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Hovedmål: Audnedal kommune vil arbeide for å forebygge og redusere de
negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltmennesket og for
befolkningen i Audnedal kommune.

Delmål:


Delmål 1: Utsette ungdoms debutalder for rusmidler



Delmål 2: Hindre negative konsekvenser for barn og unge som vokser
opp i familier med rusutfordringer



Delmål 3: Sikre misbrukere og deres pårørende god hjelp og omsorg

3.3 Alkoholpolitiske mål og strategier
De alkoholpolitiske retningslinjene i Audnedal tar utgangspunkt i formålet i
Alkoholloven, slik det står skrevet i § 1-1:

Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne
lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige
og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette
sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Loven gir kommunene ansvar for å tildele, føre kontroll med og eventuelt
inndra løyve til å selge og skjenke alkohol i kommunen. Som forvalter av
denne myndigheten har kommunene ansvar for et saksområde med mange
ulike interesser, og gjennom en rusmiddelpolitisk handlingsplan kan en
legge til rette for en helhetlig og samlet alkoholpolitikk.
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I forbindelse med utarbeidelse av Rusmiddelpolitisk handlingsplan har
kommunen sett det som nødvendig å utarbeide egne alkoholpolitiske
retningslinjer.

De alkoholpolitiske tiltakene er nevnt i kapittel 4. De alkoholpolitiske
retningslinjene er lagt som vedlegg til planen for oversiktens skyld.
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4.0 TILTAK
Denne delen av planen viser Audnedal kommune sine strategier og spesifikke
tiltak. Arbeidsgruppa har drøftet ulike tiltak som er iverksatt. En ser også at
det er behov for nye tiltak for å følge de nasjonale og kommunale mål som er
satt.
Det er viktig å merke seg at tiltaksdelen ikke er uttømmende. Mange tiltak
kan virke rusforebyggende, selv om de i utgangspunktet er ment å virke på
et annet område.

4.1 Evaluering av tiltak fra forrige planperiode
De iverksatte tiltak for forebygging (4.2) skjer i stor grad i samarbeid med
skole.


Kjærlighet og grenser har vært gjennomført i flere år, og evalueringene
er i stor grad positive. Dette ønsker vi å videreføre. Skolen oppgir at
foreldrene synes veldig om det, at det er en fin arena å bli kjent på og
snakke om grenser, holdninger, oppdragelse.



Regnbueprosjektet blir i år gjennomført i samarbeid mellom
helsesøster og kommunepsykolog, både i 4. og 7. klasse. Det har i
etterkant av dette kommet fram nye saker, noe vi ser på som positivt.



Kjernegruppen har jevnlige treff, men det har vært lite saker siste år.
Tilbakemelding fra ungdomsskolen; Dette er et suverent tiltak som
virker etter hensikt. Rette-, flinke folk. Midt i blinken for mange
aktuelle temaer på en u-skole. Toppkarakter!
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Fagdag om rus, røyk og trafikksikkerhet gjennomføres hvert år på
Byremo ungdomsskole. Både skole, helse og Nullvisjonen opplever
dette som en god måte å gi elevene informasjon om svært aktuelle
tema. Variert program, og elevene er fornøyde.



SLT-arbeidet er videreført, etter ønske fra blant annet Audnedal
kommune. SLT-koordinator gjør en god jobb i å samordne rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeid, og er en pådriver i mange ulike fora.



Natteravn er et tilbud fra Frivilligsentralen, i forbindelse med
ungdomsfester etc. Dette tilbudet har vært lite brukt de siste årene. De
har fått gode tilbakemeldinger fra ungdommen der de har vært
tilstede.



Røykfriprogrammet FRI: Det er for tiden ingen røyking på BUS, det er
«ut». Noe snusing. Usikkert om dette kan tilskrives FRI.



Sosialpedagogisk team er avsluttet på BUS, da kjernegruppe har
overtatt.



Koordineringsteam og tverrfaglig tiltaksteam: Brukes minimalt.



«Tidlig inn» ble satt i gang 2014. De ansatte inne helse har et økt
fokus på rus, og vi tror dette kan bidra til at vi oppdager flere tilfeller
hvor barn og unge er i en utsatt posisjon. Helsestasjonen jobber
spesifikt med rutiner for å snakke med foreldre om rus.
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De iverksatte tiltak for oppfølging av rusmiddelavhengige (4.3), skjer som
oftest i samarbeid mellom Audnedal helse og NAV. Vi opplever et godt
samarbeid med spesialisthelsetjenesten (ARA og LAR). Vi samarbeider om
flere brukere, men kan bli bedre på å tilby individuell plan (IP), og å ha en
tydelig koordinatorrolle i disse samarbeidene. AKAN-utvalget har foreløpig
ikke hatt noen saker, men har vedtatt retningslinjer, og har ei gruppe som tar
de saker som dukker opp.

De iverksatte alkoholpolitiske tiltak (4.4) fra forrige planperiode er lovpålagte
oppgaver, og blir alle videreført.

Når det gjelder nye tiltak for forebygging (4.5), var det i forrige planperiode
et ønske om kompetanseheving blant de ansatte i kommunen. Vi har nå
mottatt tilskudd fra Bufdir til å opprette en 20 % stilling som koordinator i
forhold til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølging av barn av
psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler. Dette er igangsatt
våren 2016. I tillegg planlegger vi en fagdag for de ansatte i kommunen, i
løpet av 2016. Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført i uke 9-11, og vi
håper å få resultatene av denne snart.

I forrige periode ble det planlagt to nye tiltak for behandling og oppfølging

av rusmiddelavhengige (4.6); Brukerplan-registrering, og å gi ansatte innen
rusomsorgen kurs i MI (Motiverende Intervju). MI er et samtaleverktøy for å
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motivere personer til endring. To av kommunens ansatte deltok på kurs i MI i
2015, og opplevde dette som svært nyttig. Dette ønsker vi at flere får
muligheten til å delta på. BrukerPlan-registrering ble ikke gjennomført i
2015, på grunn av usikkerhet rundt personvernet i kartleggingen. Dette er nå
oppklart, og vi planlegger gjennomføring i 2016 i stedet.

4.2 Iverksatte tiltak for forebygging
Strategier

Tiltak

Målgruppe

Ansvar

Status

Delmål

Forebygge

Kjærlighet og

8. klasse med

Enhetsleder

Årlig

1 og 2

alkohol-,

grenser

foreldre/

helse

Årlig

1 og 2

Pågående

1 og 2

Årlig

1 og 2

narkotika- og

pårørende

tobakksbruk
blant ungdom.

Bygge gode
foreldrenettverk
Styrke

Regnbue-

Elever i 4. klasse

Helsesøster og

selvfølelse og få

prosjekt

ved

kommune-

barneskolene

psykolog

Tilbud til

SLT i

ungdom til en

ungdom/

samarbeid med

positiv endring

foresatte for

helsestasjon,

ungdom det er

familiestøtte,

knyttet en

barnevern,

bekymring til

politi og skole

Elever ved

Ruskontakt,

Byremo

Nullvisjon,

kjennskap til
egne følelser
Motivere utsatt

Øke kunnskap
hos ungdom i

Kjernegruppe

Fagdag
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forhold til rus

ungdomsskole

og

folkehelsekoordinator

trafikksikkerhet
Koordinere

SLT- arbeid

arbeid med rus-

Alle innbyggerne

SLT

Pågående

1 og 2

i Audnedal

koordinator

Ungdom

Frivillige i

Pågående

1

Rektor

Pågående

1

Pågående

1 og 2

Pågående

2 og 3

og
kriminalitetsforebygging
Voksne til stede

Natteravn

ved ulike

samarbeid med

arrangement

Audnedal

som samler

Frivilligsentral

mange ungdom
Redusere

FRI

Elever ved

debutalder (og

ungdomsskole

bruk) for tobakk

og videregående
skole

Se den enkelte

Koordinerings-

Ungdomsskole-

Rektor i

elev

team

elever

samarbeid med
inspektør,
rådgiver,
spes.ped.koordinator og
sosiallærer.

Ivareta barn og

Tverrfaglig

unges psykiske

tiltaksteam

0-18 år

Helsesøster
(skole,

helse

barnehage,
PPT,
familiestøtte,
ABUP,
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psykolog)
Å fange opp, og

Barn i risiko

Ansatte som

Koordinator

Pågående

følge opp

treffer barn og

(helsesøster

prosjekt

risikoutsatte

unge i sitt

VGS og

som varer

barn

arbeid

ergoterapeut)

1 år (følges

2

opp av
barneansvarlig
ved
prosjektets
slutt)
Oppdage og

Tidlig inn

Jordmor,

Enhetsleder

Starter opp

sette i gang

helsesøster,

helse

høsten

tiltak i forhold

ruskonsulent og

til risikoutsatte

barnevern

1 og 2

2014

barn og unge

4.3 Iverksatte tiltak for behandling og oppfølging av
rusmiddelavhengige
Strategi

Tiltak

Målgruppe

Ansvar

Status

Delmål

Koordinere

Individuell plan

Alle brukere

Ruskontakt

Pågående

2 og 3

Koordinere

Ansvarsgruppe med

Brukere som

Ruskontakt

Pågående

2 og 3

tjenestetilbud til

tydelig

skal begynne,

rusmiddelavhengige

koordinatorrolle

er eller har

tjenestetilbud til
rusmiddelavhengige

vært i
behandling
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Gi god oppfølging

AKAN

Alle ansatte i

Audnedal

Pågående

2 og 3

til ansatte som har

Audnedal

kommune

rusutfordringer

kommune

v/AKAN-

Ruskontakt

Pågående

2 og 3

Ruskontakt

Pågående

2 og 3

utvalget
Økt livskvalitet og

LAR (legemiddel

Personer med

endring av

assistert

rusutfordringer

livssituasjon

rehabilitering) spesialisthelsetjeneste

Økt livskvalitet og

ARA (Avdeling for rus

Personer med

endring av

– og avhengighets-

rusutfordringer

livssituasjon

behandling) spesialisthelsetjeneste

4.4 Iverksatte alkoholpolitiske tiltak
Strategi

Tiltak

Målgruppe

Ansvar

Status

Delmål

Ansvarlig

Alkoholpolitiske

Alle innbyggerne i

Audnedal

Pågående

1, 2 og

alkoholprofil

retningslinjer

Audnedal kommune

kommune

Få oversikt over

Rusmiddelpolitisk

Alle innbyggerne i

Audnedal

russituasjonen i

handlingsplan

Audnedal kommune

kommune

Hindre brudd på

Internkontroll for

Alle innbyggerne i

Audnedal

alkoholpolitiske

oppfølging av

Audnedal kommune

kommune

retningslinjer

alkoholpolitiske

3
Pågående

1, 2 og
3

kommunen og få
et strukturert
ruspolitisk arbeid

retningslinjer
-kontroll på salg
og skjenkesteder
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Pågående

1, 2 og
3

4.5 Nye tiltak for forebygging
Strategi

Tiltak

Målgruppe

Ansvar

Status

Delmål

Økt kompetanse på

Fagdag, felles kurs

Ansatte i

Ruskontakt

Ved behov

1, 2 og

rus og relevante

eller opplæring

Audnedal

3

tema for alle som

kommune

møter rus i sitt

som møter

arbeid

rus i sitt
arbeid

Få oversikt over og

Ungdata

Ungdom på

SLT

2013 og

følge folkehelsen til

Byremo

koordinator

2016

ungdom i Audnedal

ungdoms-

og faktorer som kan

skole og

påvirke denne

Byremo VGS

2

4.6 Nye tiltak for behandling og oppfølging av rusmiddelavhengige
Strategi

Tiltak

Målgruppe

Ansvar

Status

Delmål

Øke samtale-

Kurs i

Ansatte i

Ruskontakt

Ved behov

3

kompetansen i

Motiverende

Audnedal

arbeid med

intervju

som arbeider

Ruskontakt

En gang pr

2 og 3

rusmiddelavhengige
Dokumentere,
synliggjøre og gi

med rus
BrukerPlan

Rusmiddelavhengige

grunnlag for
planlegging av gode
tjenester til
rusmiddelavhengige
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år.

5.0 GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV PLANEN

Audnedal kommune ved kommunestyret har det øverste ansvaret for å vedta
den rusmiddelpolitiske handlingsplanen. Planen rulleres hvert 4. år og vedtas
i kommunestyret senest 30. juni påfølgende år.
Ruskontakt vil ha det daglige ansvaret for å implementere og sette i verk
tiltakene i planen. I tillegg vil de involverte enhetene i kommunen ha ansvar
for iverksetting av tiltak. Ved evaluering og rullering av planen bør en ha
fokus på i hvilken grad tiltakene i planen er satt i gang, om de har hatt
ønsket effekt, og om det er endringer i den lokale rusmiddelsituasjonen eller
i statlige føringer som gjør at en må endre/justere tiltakene.
Planen skal administrativt gjennomgås årlig. Ruskontakt har ansvar for at
dette blir gjort sammen med involverte samarbeidspartnere.
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