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Forord 
Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur har nedsatt ei arbeidsgruppe for å utarbeide 
Ruspolitisk handlingsplan.  Gruppa har bestått av representanter for politiet, kommunelegen, 
helsesøster, psykisk helse, NAV og HOKU. 
 
Skaun kommune er et godt sted å bo.  Slik ønsker vi det skal fortsette å være, selv om 
kommunen har gjennomgått store endringer siden forrige plan ble laget.  Ikke minst er 
folketallet økt markant, og nye E39 har lagt helt nye føringer for utviklingen i kommunen. 
Dette gjelder også områder som dekkes av Ruspolitisk handlingsplan. 
 
Samtidig har også samfunnet generelt utviklet seg i perioden, og vi ser helt nye 
utviklingstendenser.  Vi er bl.a. vitne til at stadig flere får problemer med ulike typer 
avhengighet, slik som Internettavhengighet, pengespill og pornografi i ulike varianter.  Dette 
er områder som samfunnet i framtida vil måtte håndtere på lignende måter som 
rusavhengighet.  Arbeidsgruppa har likevel valgt å holde dette tema utenfor arbeidet med 
Ruspolitisk handlingsplan i denne omgang, men ser at det kan bli behov for å ta dette opp som 
eget tema. 
 
Det er økt fokus på rusproblematikk i dagens samfunn. Det skyldes ikke minst økende press 
på det offentlige hjelpeapparatet. Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan for rusfeltet i 
perioden. I tillegg vil samhandlingsreformen bety endringer i tjenestetilbudet for denne 
gruppen. Tema som rus og trafikk, rus og tilfeldig vold, samt familievold har fått mer 
oppmerksomhet i media.  Dette vil vi merke også i Skaun.   
 
Denne planen er laget for å være et politisk og administrativt verktøy til å møte de 
utfordringene vi står overfor.  
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Arbeidsmetode for plangruppa 
Forrige plan tok utgangspunkt i opplysninger innhentet fra politi og lege. Plangruppa ønsket 
denne gangen å få et bredere overblikk over lovlig og illegal rusmiddelbruk i kommunen, 
samt fokus på arbeid med rusproblemer. Plangruppa sendte derfor ut et spørreskjema til 
aktuelle enheter med følgende problemstillinger: 
 

• Hvordan er kjennskapen til rusplanen på de kommunale enhetene i kommunen? 
• Er planen/rusarbeid integrert i daglig drift på enheten? 
• Har enheten tanker og innspill vedrørende rusarbeidet i kommunen? 
• Evaluering av plan 2005-2008 
• Hvor stort fokus er det på forebygging, og opplever enheten rom for å arbeide med 

forebygging? 
 
I tillegg har vi denne gangen valgt å innhente opplysninger fra ulike grupper som skolen, 
FAU, barnehager, helsetjenester, Barn, familie og helse, NAV, politi, kirke, natteravner, Hjelp 
24, Mental helse og SLT-koordinator. Vi har også invitert representant fra Ungdomsrådet til å 
bistå oss i arbeidet. 
 
For øvrig har vi støttet oss til Sosial- og helsedirektoratets veileder, og søkt inspirasjon i 
tilsvarende planer for andre kommuner. 
 
Plangruppa har valgt å dele inn planen i tre hovedtema: 

• Forebyggende tiltak 
• Behandlende og oppfølgende tiltak 
• Regulerende tiltak 

Dette er gjort for å skaffe oss bedre oversikt, samt å skille ulike ansvarsområder. 
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Nåsituasjonen  
Nåsituasjonen i Norge  
Omsetting av alkohol er stigende her i landet. (Sirus: Rusmidler i Norge 2007).  Salget av 
brennevin som gikk ned på 1980 og 1990–tallet, er nå økende. Salget av vin er høyere enn 
noen gang før. Gutter drikker mer enn jenter. Øl drikkes mest blant ungdom.  
 
Øl utgjør cirka 50 % av alkoholforbruket blant gutter og cirka 35 % blant jentene. Brennevin 
utgjør cirka 25 % av alkoholforbruket både blant gutter og jenter. Jenter drikker mer vin enn 
gutter. Rusbrus utgjør 20 % av alkoholforbruket i alderen 15-20 år. 
 
Gjennomsnittlig debutalder synes å være stabil, cirka 14,5 år for øl og cirka 15 år for vin og 
brennevin, noe som også gjelder debutalder for rusbrus/ cider. 
 
De fleste kommunene i landet har trolig en begrensa forekomst av narkotika. Andelen av 15-
20 åringer i Norge som oppgir å ha brukt hasj eller marihuana, har ligget på 11-13 % de siste 
par årene, mens andelen som oppgir å ha brukt stoffet i løpet av de siste 6 måneder, har vært 
cirka 6 %. Andelen som oppgir å ha brukt narkotiske stoffer, økte på slutten av 1990-tallet. 
Det har vært en nedgang /utflating de siste årene. 

Nåsituasjonen i Skaun kommune 
Noen vil hevde at Skaun har et belastet rykte for sin festkultur. Undersøkelsene gjennomført i 
forbindelse med innhenting av grunnlagsmateriale for planen tyder på at dette ikke stemmer i 
samme grad som før.   
 
Det kan ha flere årsaker: 

• vi har fått andre drikkevaner ved at det er blitt flere skjenkesteder 
• det arrangeres ikke så mange offentlige fester som før (ungdom vil ha konserter og 

festivaler) 
• det arrangeres flere fester i private hjem 
• det arrangeres offentlige fester under dekke av ”lukket lag” (“bursdagsselskap”) 

 
Ungdom kommuniserer på en helt annen måte enn for få år siden.  Dermed blir festkulturen 
mer impulsiv og vanskelig å forutse. 
 
Rusproblemer i Skaun er som ellers i landet i hovedsak knyttet til alkoholmisbruk.  Narkotika 
er lett tilgjengelig i kommunen, og det er rikelig tilgang på illegale rusmidler på grunn av godt 
etablerte miljøer i Trondheim og på Orkanger. 
 
Tilgjengeligheten på rusmidler er høy. Det er polutsalg i nabokommunene, og det er øl-, 
rusbrus- og ciderutsalg ved alle kolonialbutikker i Skaun. I Skaun Kommune har vi ingen 
statistikk når det gjelder forbruk av rusmidler, men det er grunn til å tro at drikkemønsteret 
her følger landsgjennomsnittet. En intern kartlegging vedr. antall mottakere av generelle 
offentlige tjenester fra Skaun kommune gir et anslag på minum110 brukere med rusrelaterte 
problemer. Hjelpeapparatet i Skaun kommune opplever en økning i antallet.  Det forventes 
også en økning de neste årene. 
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Organisering av rusarbeidet i kommunen 
Arbeidet med rusmiddelfeltet er fordelt på ulike enheter i kommunen. 
 
 NAV Skaun 
Sosialtjenesten har siden ruspolitisk handlingsplan 2005-2008 plan blitt en del av den statlige 
forvaltningen gjennom sammenslåing med trygdeetaten og A-etat. Skaun kommune gikk inn i 
samarbeidet med Sosialtjenesteloven kap. 5, Økonomisk sosialhjelp og kap. 6, Rus. 
 
Dette innebærer at NAV Skaun pr i dag har koordinerings- og oppfølgingsansvar for råd, 
veiledning og nødvendige hjelpetiltak for rusmiddelmisbrukeren og dens familie, samt 
forebyggende arbeid. I tillegg samarbeider legekontoret og NAV Skaun med Skaun Apotek 
for utdeling av medisin til deltakere som er under legemiddelbasert rehabilitering, LAR.  
Kommunen forplikter seg i LAR oppfølgingen å sikre daglig urinkontroll, daglig oppfølging, 
deltakelse i ansvarsgrupper for å kunne bistå brukeren.  Dette arbeidet utføres på tvers i 
kommunen og er svært ressurskrevende. 
  
NAV Skaun har utnevnt ressursperson/koordinator på rusfeltet som deltar på samlinger og i 
nettverksarbeid/kollegaveiledning med omkringliggende kommuner i regi av Sør-Trøndelag 
Fylkesmann og Rus-Midt, samt kompetansesenteret for rus Sør-Trøndelag. NAV Skaun har 
pr. dato 2 årsverk (kommunale stillinger i NAV Skaun innenfor Lov om sosiale tjenester.) 
 
I tillegg er det nye kvalifiseringsprogrammet en del av oppfølgingen. Inntil videre disponerer 
NAV Skaun en 50 % stilling av midler fra Kvalifiseringsprogrammet som er øremerket 
oppfølging av arbeid/aktivitet for deltakere på Kvalifiseringsprogrammet. 
 
Skaun kommune har pr. i dag ingen tiltaksbase/ruskonsulent som kun jobber opp i mot 
rusmiddelbrukere, og heller ingen tiltaksbase for aktiviteter for rusmiddelavhengige. Fra 2006 
har det vært foreslått ruskonsulent i Ruspolitisk handlingsplan for 2005-2008 i Skaun 
kommune. Dette har så langt ikke blitt prioritert.  
 

Hjemmetjenesten 
Omsorg forvalter i vår kommune tjenester etter lovens § 4-4: Tiltak ved særlig tyngende 
omsorgsoppgaver og § 4-3 jfr. 4-2, a, d og e for personer med særlige behov pga sykdom, 
funksjonshemning, alder eller andre årsaker. Rusmiddelmisbrukeren har ofte i tillegg krav på 
omsorgstjenester på lik linje med andre i vår kommune. De foretar også urinprøvetaking i 
hjemmet, og utdeling av medisin. 
 

Barn, familie og helse  
Personer med rusmiddelproblemer har ofte også psykiske problemer. Psykisk Helse og NAV 
har pr. i dag et tett samarbeid med oppfølging av rusmiddelbrukere, og har egne 
samarbeidsmøter for å utvikle dette samarbeidet ytterligere. Psykisk helse har også tilbud til 
barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige. 
 
Kommunens koordinerende team (tidligere rehabiliteringsteamet) har ansvaret for å ha 
oversikt over kommunens brukere med Individuell Plan/ansvarsgrupper. Jfr. 
Sosialtjenesteloven § 4-3a, Rett til Individuell plan. 
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Barn, familie og helse overtok i 2008 fra NAV Skaun, ansvaret for Sosialtjenesteloven § 4-4, 
4, b og c, avlastning og støttekontakt 

Helsesøstertjenesten 
Det drives forebygging i følge helsestasjonens veileder (egen veileder fra Departementet). 

Kommunelegen 
Kommunelegene har tett samarbeid med NAV Skaun og Psykisk helse i den enkelte sak. De 
står også for den urinprøvetaking som blir besluttet. 

Rådmannen 
Ansvar etter alkoholloven (søknad om ambulerende skjenkebevilling) er lagt til Rådmannen 
ved servicekontoret i kommunen, og pr. i dag har enhetsleder ved Servicekontoret ansvaret 
for oppfølging av dette 

SLT-koordinator 
I forrige periode mottak kommunen øremerkede midler til en halv stilling SLT-koordinator 
under Kultur og Fritid. 
SLT-koordinator hadde i oppgave å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. 
Arbeidet ble avsluttet i 2008 da det ikke ble bevilget ytterligere midler i påfølgende 
budsjettår. 

Prosjekter og prosjektmidler 
Kommunen har i 2007 og 2008 mottatt midler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for 
”Oppfølging av brukere med rusproblemer og oppfølging vedrørende behandling, bruk av 
tiltak/aktiviteter/arbeid/bolig/fritid. Midlene er blitt brukt i NAV Skaun til oppfølging av 
rusmiddelbrukere, men det er ikke opprettet en egen stilling som ruskonsulent som jobber kun 
med direkte og til dels oppsøkende oppfølging av denne gruppen. 
 
I 2009 er det sendt søknad til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fra NAV Skaun på nye 
prosjektmidler i tråd med den nasjonale satsning med opptrappingsplanen på rusfeltet. Disse 
prosjektmidler er tenkt å prøve ut tanker og ideer til et helhetlig arbeid med gruppen, samt få 
ressurser til å bygge ut et mer helhetlig tilbud, der aktiviteter er en stor del av utfordringen. 
Det er at håp at man skal få bygget opp en tiltaksbase med fokus på aktiviteter som er tilpasset 
den enkelte. 
 
Fylkesmannen har også for 2010 og 2011 gitt bevilgninger til rusarbeid. 
 

Evaluering av forrige plan 
Plangruppa har gjennom spørreundersøkelsen funnet ut at rusplan har vært lite integrert i 
arbeidet på de enkelte enhetene. Enhetene har vært klar over at det har eksistert en plan, men 
har i liten grad integrert den i sitt arbeid.  
 
Plangruppa vurderer at det er viktig å ha en godt kjent plan med klare målsettinger i 
rusarbeidet, slik at enhetene kan jobbe sammen med en felles forståelse av 
rusmiddelproblematikk overfor brukeren. Blir arbeidet rundt rusmiddelmisbrukeren for 
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oppdelt kan dette være med på å legge hindringer for å få et målrettet og godt arbeid i forhold 
til brukeren. 
 
Noen av tiltakene i den forrige planen er gjennomført med stort hell. Spesielt er ordningen 
“Hjem for en 50-lapp” vært vellykket. Ordningen forutsettes videreført, og er derfor ikke tatt 
med i denne planen. 
 
Det viser seg å være behov for en slik ordning også i forbindelse med private fester, og 
Ungdomsrådet vil arbeide for å supplere systemet med et “Hjem for en 100-lapp” fra private 
arrangement. 
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Målsetting 
Overordna målsetting 
Ruspolitisk handlingsplan skal være et verktøy for den kommunale administrasjon, etater og 
politikere for å kunne føre en ruspolitikk i samsvar med de nasjonale mål.   
 
Det overordnede mål er å redusere samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger ved å 
redusere forbruket av alkohol og narkotika. 
 
Den overordna målsetting kan videre inndeles i tre delmål: 

Forebyggende tiltak 
 
Mål: 

• Barn og unge skal ha trygghet, tilhørighet og trivsel. De skal tørre å ta de riktige 
valgene, og stå for de valgene de tar. 

• Risikoutsatte barn og unge skal identifiseres i en tidlig fase, slik at riktige og 
koordinerte tiltak iverksettes til riktig tid. 

• Foreldre skal være trygge og tydelige i foreldrerollen. 
 
Forebyggende tiltak er spesielt rettet mot barn og unge.  Det er nødvendig å skape holdninger 
og bevissthet omkring bruk av alkohol og hvilke skadevirkninger det kan medføre.  
 
Visjon: 
Vi ønsker at befolkningen i Skaun skal ta avstand fra: 

• Inntak av alkohol og bilkjøring 
• Alkohol under graviditet 
• Å gi alkohol til mindreårige 
• Å blande alkohol og idrett 
• Alle former for narkotiske stoffer 
• Foreldre må være bevisst sin rolle som forbilde, og at holdninger til rus skapes i 

hjemmet 
 
Vi ønsker at foreldre og andre voksenpersoner i Skaun skal: 

• La være å sende med barna alkohol på fest 
• La være å kjøpe alkohol til barn under 18 år 
• La være å misbruke alkohol i nærvær av barn og ungdom 

 
Vi ønsker at fagpersonell og ansatt i kommunen skal: 

• Ha tilstrekkelig kunnskap til å fange opp rusmiddelmisbruk 
• Ha et hjelpeapparat som samarbeider tett i forhold til rusmiddelmisbruk  

 
Strategi: 

• Iverksette tiltak for å endre holdninger til alkohol 
• Innføre rusmiddelfrie soner i Skaun kommune 
• Etablere et forebyggende program for barn og unge 
• Styrke og tydeliggjøre samhandling mellom ulike faggrupper  
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Behandlende og oppfølgende tiltak  
 
Mål: 

• Rusmiddelmisbrukere skal få individuelt tilpassede og koordinerte tjenester for å 
oppnå best mulig livskvalitet, og bistand for å komme ut av rusmiddelmisbruket. 

 
 
Behandling gjelder personer som har fått skader, eller står i fare for å få skade på grunn av sitt 
rusmiddelmisbruk.  Dette er en gruppe som har behov for bistand fra flere instanser. 
 
Visjon: 
Vi ønsker at fagpersonell ansatt i kommunen skal: 

• Ha tilstrekkelig kompetanse til å bistå rusmiddelmisbrukere  
• Ha en god oversikt over de tiltak som finnes i kommunen, nabokommuner og ellers i 

landet 
• Ha virkemidler på kommunalt plan/lavterskeltilbud i forhold til aktivitet og et bedre 

innhold i den enkeltes liv 
 
 
Strategi: 

• Etablere lavterskeltilbud. 
• Fokus på samhandling mellom kommunale enheter og øvrige samarbeidspartnere fra 

offentlig og privat virksomhet, frivillige etc. 
• Fokus på individuell plan (IP) og kompetanseutvikling. 
• Boligbehov tas inn i rulleringen av Boligsosial handlingsplan. 

 

Regulerende tiltak 
 
Mål: 

• Skaun kommune skal ha en restriktiv holdning ved tildeling av salgs- og 
skjenkebevillinger, og utføre kontroll i henhold til regelverket. 

 
Denne delen av planen omhandler politikernes mulighet til å styre utviklingen i kommunen. 
 
Visjon: 
Skaun kommune skal: 

• Ha en åpningstid for skjenking av alkohol som er lik for alle næringsdrivende i 
kommunen. 

• Tildeling av skjenke- og salgsbevillinger etter prinsippet ”Lett å få – lett å miste” 
• Føre en streng kontroll med skjenke- og salgsbevillinger. 

 
 
Strategi: 

• Etablere retningslinjer for tildeling av bevillinger  
• Ha tydelige sanksjoner for brudd på retningslinjene 
• Innføre rusmiddelfrie soner i Skaun kommune:  



  
 

 

Handlingsplan for forebyggende tiltak 
 

 

Tiltak Ansvar 2012 2013 2014 2015 Kommentar 

Søke tilskudd til fylkesmannen/ 
Rus-Midt vedrørende. 
forebyggingsprogrammet 
PREMIS 
Søke om tilskudd til en halvstilling  
 

 

Barn, familie og helse.,  
NAV Skaun, Kultur og 
fritid og frivillighet. 

     Gjennomføre forebyggende 
program med fokus på: 
• Tidlig intervensjon 
• Foreldreinvolvering 
• Holdningsarbeid 
Egen prosjektplan for 
programmet. Økt kompetanse 
tilføres kommunen gjennom 
sertifisering av kursholdere. 

 
Samarbeidsmøter mellom 
natteravner, politiet og kommunen 

BFH, og Kultur, fritids 
og frivillighet 

Innenfor 
gjeldende 
budsjett 

    

Etablering av ”ruskontrakter” for 
unge narkotikarusmisbrukere 

Politiet Innenfor 
gjeldende 
budsjett 

    

Definere rusmiddelfrie soner i 
kommunen: 

HOKU  10.000 
(Innen 
gjeldende 
ramme) 

  Dette er et holdningsskapende 
tiltak. Beløpet er tenkt brukt til 
skilting. 
 
Andre aktører oppfordres til å 
følge opp, f.eks. idrettslag og 
ideelle/ religiøse organisasjoner. 

 
• Opprettholde 

samarbeidsorganet SLT 
 Innenfor 

gjeldende 
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budsjett 
Opprettholde tilbud om 
barnegrupper for barn av foreldre 
med rusmiddelproblemer/psykisk 
syke. Øremerke 60 % stilling 

BFH-tjenesten Innenfor 
gjeldende 
budsjett 

   Samkjøres med øvrige 
virksomheter, og eventuelle 
eksterne samarbeidspartnere. 

Vurdere holdningsskapende 
opplegg for U-skolen, f.eks. “Ung 
og rus” 

Skolen Innenfor 
gjeldende 
budsjett 

   www.ungeogrus.no 
 

 

http://www.ungeogrus.no/�
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Handlingsplan for behandlende og oppfølgende tiltak 
 

 Ansvar 2012 2013 2014 2015  
Opprette et lavterskeltilbud - 
etablere arbeidsgruppe  

Rådmannen Innenfor 
gjeldende 
budsjett 

   Søknad om lønnsmidler fra 
fylkesmannen for å starte et 
treårig prosjekt samt vurdere 
omdisponering av interne 
ressurser fra 
kvalifiseringsprogrammet 
/psykisk helse og vurdere søknad 
om APS-plasser i NAV via 
Skaun Produkter 
 

Videreutdanning i innen rusfaget NAV og BFH Innenfor 
gjeldende 
budsjett 

    

Ruskonsulent i 100 % stilling NAV og BHF   500.000  Ruskonsulent tas med i 
langtidsbudsjettet. 

Opprette rusteam  NAV, BFH og 
Hjemmetjenesten 

Innenfor 
gjeldende 
budsjett 

   Skal være tilgjengelig med sin 
kompetanse for alle virksomheter 
i kommunen. 

Kartlegging av det eksisterende 
rusarbeidet som gjøres i 
kommunen pr. i dag 
 

NAV, BFH og 
Hjemmetjenesten 

Innenfor 
gjeldende 
budsjett 

    

Opprette en koordinatorrolle NAV, BFH og 
Hjemmetjenesten 

I Innenfor 
gjeldende 
budsjett 

   Ansvarlig for å ivareta og 
planlegge det framtidige fokuset i 
rusarbeidet (forebyggende og 
oppfølgende) i kommunen på 
administrativt nivå. 
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Kontinuerlig kartlegging av 
boligbehov med sikte på 
prosjektmidler som kan søkes via 
Husbanken, samkjøring med 
boligsosial handlingsplan. 

NAV, BFH og 
Hjemmetjenesten, Teknisk 
kontor (boligetjenesten) 

Innenfor 
gjeldende 
budsjett 
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