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1.0. INNLEDNING
Etter alkohollovens § 1-7 skal alle kommuner utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.
Forskning viser at alkohol og narkotika bør ses i sammenheng blant annet fordi tidlig
alkoholdebut øker risiko for bruk av narkotika. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler på
bakgrunn av dette alle kommuner å ha en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Vegårshei kommunestyre vedtok i K-sak 65/97 at det skulle utarbeides en ruspolitisk
handlingsplan for kommunen. Forrige plan ble laget for kommunestyreperioden 2012-2016.
Planen skal legges til grunn for beslutninger som kan ha ruspolitiske konsekvenser.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan har blitt laget i enhet for NAV og oppfølging i samarbeid
med andre instanser som skole, politi og frivillige ungdomsarbeid.

2.0. OMRÅDER AV BETYNING FOR RUSMIDDELPOLITISK
HANDLINGSPLAN
2.1. Begrepsavklaringer
Et rusmiddel er et kjemisk stoff som kan påvirke sentralnervesystemet slik at personen
opplever endring i psykiske og kroppslige funksjoner. For at midlet skal bli brukt som
rusmiddel, må endringene enten umiddelbart kjennes tiltrekkende eller være slik at personen
lærer seg til å like virkningen.
Rusmisbruker er en person som bruker et rusmiddel på andre måter enn det er
samfunnsmessig akseptert, eller bruker andre midler til å oppnå en rusvirkning enn de som
er akseptert av det omgivende samfunn.
Misbruksbegrepet er klart forankret i normer slik at en vanligvis omtaler all bruk av andre
rusmidler enn alkohol for å oppnå subjektiv velvære, som misbruk. Alkoholbruk er misbruk
når den forårsaker sosiale eller helsemessige skadevirkninger.
(forebygging.no)

2.2. Lovgrunnlag
Etter alkohollovens § 1-7d skal kommunen ha en alkoholpolitisk handlingsplan. Det er
anbefalt at denne inngår i en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. En rusmiddelpolitisk
handlingsplan må ses i et folkehelseperspektiv.
I følge Folkehelseloven skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og
levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk
aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.
Rusmiddelpolitikk må forankres i kommunens folkehelsearbeid, og rusmiddelpolitisk
handlingsplan bør vektlegge folkehelseperspektivet blant annet i skjenkepolitikken.
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Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) fra
01.01.2010
Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk
trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme
overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at
utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven
skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven) fra 01.07.2012
I loven heter det at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen,
tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse,
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunen skal ved
ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og
sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.
Andre lover som styrer kommunens ansvar i forhold til oppgaver innenfor rusfeltet er:
- Pasient- og brukerrettighetsloven 01.07.2001
- Lov om barneverntjenester 01.01.1993
- Lov om vern mot smittsomme sykdommer 01.01.1995
- Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 01.01.2002
- Lov om tannhelsetjeneste 01.01.1984
- Lov om helsepersonell 01.01.2001

2.3. Rusmisbruk og psykiske lidelser
Det er klar sammenheng mellom rusmisbruk og psykisk lidelse. Dette er dokumentert i flere
studier både fra USA og Europa. Dersom en person har en rusmisbrukslidelse, er det stor
sannsynlighet for at vedkommende samtidig har en eller flere psykiske lidelser. Det er
vanskelig å avgjøre hva som kom først - rusmiddelproblemet eller den psykiske lidelsen.
(Ole Johan Høyberg, Vestmo Behandlingssenter).
Personer med ruslidelser har ofte samtidige psykiske lidelser, og personer med psykiske
lidelser har hyppigere ruslidelser enn gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen
ruslidelser og psykiske lidelser kalles ROP-lidelser. ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for
samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse).

2.4. Barn som pårørende til rusmisbrukere
Mange barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholproblemer vil oppleve hyppige
negative hendelser i hverdagen, som isolert sett er mindre alvorlige, men som i sum kan gi
en vedvarende og negativ belastning for barna. Barn av foreldre med psykiske lidelser eller
alkoholmisbruk har forhøyet risiko for å oppleve omsorgssvikt og mishandling. Barn av
foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk har omtrent fordoblet risiko for en rekke
alvorlige negative følger, sammenlignet med barn som har foreldre uten slike lidelser.
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For psykiske lidelser blant barn og ungdom, kan opp mot en fjerdedel av risikoen tilskrives
psykiske lidelser blant foreldrene. Dette betyr likevel at de fleste barn av psykisk syke eller
alkoholmisbrukene foreldre ikke opplever alvorlige konsekvenser som mishandling,
omsorgssvikt, overgrep, tidlig død, negative livshendelser eller psykiske lidelser. For mindre
alvorlige konsekvenser, som dårlig trivsel, foreligger det ikke data til å kunne gjøre
tilsvarende beregninger. Man kan regne med at langt flere opplever foreldrenes lidelser som
belastende, enn den andelen hvor dette fører til alvorlige konsekvenser.
(Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk-omfang og konsekvenser,
Fartein Ask Torvik og Kamilla Rognmo, Rapport 2011:4, Nasjonalt folkehelseinstitutt).

2.5. Ungdom og rusmidler
Når det gjelder ungdom og rusbruk viser undersøkelse av elever at det er større
sannsynlighet for å begynne å bruke cannabis om du røyker sigaretter. Hele 82 prosent av
de som røyker nikotin daglig har prøvd cannabis. Det samme gjelder bruk av snus, 50
prosent av de som snuser har prøvd cannabis. Det er mer bruk av cannabis blant de som
sier de har drukket alkohol flere ganger.
(Rusvaner blant ungdom skoleåret 2011/2012 og 2013/2014, Kristiansand kommune).

2.6. Inndeling av begrepet forebygging
Byggende tiltak
Dette er alle gode oppveksttiltak hvor hovedmål er å skape gode livsvilkår for barn og unge.
Arbeidet som drives i skole, barnehage, kommunale fritidstiltak og frivillige organisasjoner, er
i all hovedsak byggende aktiviteter. Målgruppen her er alle. Dette arbeidet utgjør selve
fundamentet i oppvekstmiljøet, og er en forutsetning for at også forebyggingstiltak skal kunne
virke.
Universal (primær) forebygging
Tar sikte på å forhindre at et problem, skade eller sykdom oppstår. Begrepet brukes om det
generelle forebyggende arbeidet.
Selektiv (sekundær) forebygging
Tar sikte på, tidlig, å identifisere risikofaktorer og å hindre at det indentifiserte problemet
utvikler seg videre.
Indikert (tertiær) forebygging
Tar sikte på å redusere og hindre konsekvenser av problemer som allerede har oppstått.
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3.0. RUSMIDDELSITUAJSONEN NASJONALT OG LOKALT
3.1. Alkohol
Alkohol er det mest brukte rusmidlet i den vestlige verden. Alkoholholdige drikker deles inn i
tre grupper; øl, vin og brennevin. I tillegg har vi fruktdrikker med cider og såkalt “rusbrus”.
I de senere år har en sett økt tilslutning til en restriktiv alkoholpolitikk, slik vi har i Norge.
I SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) rapport fra 2014 kommer det frem at
omsetningen av alkohol økte med 48 % i perioden fra 1993 til 2008, men har gått noe tilbake
etter det. Den samme undersøkelsen viser at ni av ti har drukket alkohol i løpet av siste tolv
måneder. Menn drikker mer og oftere enn kvinner. Det er de yngste (16 til 24 år) som har
høyest konsum og drikker seg mest beruset.

3.2. Tobakk og snus
Blant risikofaktorer knyttet til livstil er røyking den mest alvorlige. Langvarig røyking kan
skade de fleste organsystemene i kroppen, og medføre hjerte- og karsykdommer samt kreft.
Når det gjelder snus, er helseeffekt av langvarig bruk ikke forsket på samme måte som når
det gjelder røyking. Det foreligger kunnskap om at snusbruk ikke er risikofritt, men at
skadeomfanget er mindre enn ved røyking.
Andel dagligrøykere i befolkningen har gått gradvis nedover, og nedgangen har vært
markant siden tusenårsskifte. Antall som røyker av og til har holdt seg stabilt på rundt 10
prosent siden 1970-tallet. Resultater fra SIRUS undersøkelsen fra 2014 viser at 14 prosent
røykte daglig og ni prosent av og til. Det er omtrent like mange kvinner som menn som
røyker. Bruk av snus har økt de siste ti-årene, og det er hovedsakelig unge menn som
snuser. Av hele befolkningen er det 15 prosent menn som snuser daglig og fire prosent
kvinner. Blant menn i aldersgruppen 16- 24 år er det 31 prosent som snuser daglig og ti
prosent som snuser av og til.

3.3. Illegale rusmidler
Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra planten Cannabis Sativa. Planten
inneholder en lang rekke stoffer som har fellesbetegnelse cannabinoider. Det viktigste
virkestoffet er THC (delta-9-tetracannabinol). Det er først og fremst dette stoffet som gir rus.
Cannabisprodukter deles i tre; marihuana, hasj og cannabisolje. I tillegg til disse er syntetiske
cannabinoider (“spice”) blitt mer og mer vanlig.
Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet både i Norge og resten av den vestlige
verden. I SIRUS sin rapport fra 2014 kommer det frem at andelen som oppgir å ha brukt
cannabis siste 12 måneder var på 4.2 prosent, 1.6 prosent hadde brukt i løpet av de siste fire
uker. Det er flere menn enn kvinner som oppgir bruk av cannabis, og vanligst er det i
aldersgruppen 16-24 år.
Andre illegale rusmidler er; amfetamin, heroin-opioider, kokain, ecstasy og GHB-GHL.
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3.4. Vanedannende legemidler
Med vanedannende legemidler menes legemidler som brukes i medisinsk behandling, men
som kan resultere i avhengighet hos pasienten. Dette gjelder legemiddelgruppene
benzodiazepiner og benzodiazepinliknende stoffer og ulike opioider. Dette er i hovedsak
medikamenter med smertestillende- og beroligende effekt og sovemedisiner. Disse
medikamentene representerer også fare for avhengighet og misbruksproblemer.
En av ti personer i aldersgruppen 16-79 år hadde brukt sovemidler på resept siste 12
måneder. Seks prosent hadde brukt beroligende medisiner fått på resept og en av fire hadde
brukt smertestillende legemidler fått på resept.
Agderfylkene har jevnt hatt det høyeste salget av anixolyka/benzodiazepiner pr. 1000
innbygger. Når det gjelder salg av hypnotika og sedativa (beroligende og sovemedisiner), er
Aust Agder på topp i landet. (Kilde: Rusmidler i Norge 2014, SIRUS, Oslo 2015).

3.5. Rusmiddelsituasjonen i kommunen
I Vegårshei kommune bodde det pr 01.01.2015 2018 innbyggere. De siste årene har det
vært en gradvis befolkningsvekst i kommunen. Gjennomsnittsalderen i Vegårshei kommune
er 40,01 år. 21,3 prosent av befolkningen er i aldersgruppen 0-15 år og 11,7 prosent er
mellom 16 og 24 år. (Kommuneprofilen 2015).
Tall fra Folkehelseprofilen 2015 for Vegårshei kommune viser at kommunen ligger både
høyere enn landsgjennomsnitt og gjennomsnitt for fylket når det gjelder husholdninger med
lav inntekt hvor det er barn i alderen 0 til 17 år. 15 prosent av husholdningene på Vegårshei
er lavinntektshusholdninger. For landet er gjennomsnittet 10 prosent. Folkehelseprofilen
viser også at psykiske lidelser registrert i primærhelsetjenesten er høyere enn
landsgjennomsnittet.
Tall fra politiet
Tall fra politiet viser en utvikling i antall narkotikasaker på Vegårshei. I 2005 var det tre slik
saker, og i 2009 tolv saker. I 2014 etterforsket politiet i Vegårshei totalt 62 saker/lovbrudd.
Ca. 50 prosent av sakene var vinningsforbrytelser, det vil si tyveri og innbrudd. Ti saker ble
anmeldt på grunn av vold og trusler. De fleste av disse var ikke alvorlige, men det var to
unntak. I begge disse sakene var det snakk om rus. Det var i 2014 fem narkotikasaker. Alle
dreide seg om bruk/besittelse av små mengder narkotika. Det var også en sak i forhold til
ruskjøring.
Frem til september 2015 er det anmeldt totalt 27 saker i Vegårshei, hvorav fire av disse er
saker på vold/trusler, fem narkotikasaker og en ruskjøring.
Tall fra Enhet NAV/Barnevern/Oppfølging (herunder Psykisk helse og rus)
I enhet Nav/Barnevern/Oppfølging møter en mange personer som sliter i forhold til rus.
Barnevernet har oppfølging av barn hvor foreldrene har problemer knyttet til rus, NAV møter
dem i forhold til ulike økonomiske ytelser, arbeidstiltak og avklaringer. Psykisk helse og rus
har oppfølging i form av samtale, koordinering av tjenester og annen praktisk oppfølging.
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En ser at flere av dem som har rusproblemer følges opp både av barnevern, NAV og Psykisk
helse og rus.
I Vegårshei kommune er det mellom 20 og 25 personer som har rusproblemer eller som har
oppfølging etter rusproblemer, som har kontakt med enhet NAV og Oppfølging. Det er i
aldersgruppen 26 - 40 år at vi finner flest, men det finnes også noen under 25 år og over 40
år.
Det er rundt ti barn som har oppfølging fra barnevernet hvor foreldre har problemer i forhold
til rus.
På Vegårshei er det pr. 2015 to fastleger. Mange av innbyggerne på Vegårshei velger å
bruke fastlege i nabokommunene. Det har derfor vært vanskelig å kartlegge fastlegenes tall i
forhold til rusmisbruk, men tilbakemelding fra privatpraktiserende lege på Vegårshei sier at
der er noen som bruker for mye vanedannende medikamenter. I forhold alkohol og
vanedannende medikamenter kan en anta at der er mørketall.
Ungdataundersøkelsen
I 2014 ble det gjennomført Ungdataundersøkelse på Vegårshei skole for 8.-10. trinn.
Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med ungdomskolene i Gjerstad og Åmli, samt på
videregående skole i Åmli. Materialet fra undersøkelsen ble analysert av KoRus-Sør
(Kompetansesenteret rus – region sør). I etterkant av undersøkelsen ble det laget en rapport.
Data fra denne undersøkelsen viser at de fleste elevene i Vegårshei ungdomsskole er
fornøyd med omgivelsene, spesielt med foreldre og venner, men også med skolen og
lokalmiljøet. Likevel er trivselen hos elevene i Vegårshei noe lavere enn snittet i resten av
region sør, og litt færre av elvene på Vegårshei oppgir å være fornøyde med foreldrene sine
sammenlignet med landet for øvrig. Trivsel og psykisk helse påvirkes i stor grad av
relasjoner til familien og til skolen. Når det gjelder den psykiske helsen hos elvene på
Vegårshei, målt i tegn på psykiske plager, er den omtrent som resten av region sør.
Når det gjelder spørsmål om alkohol svarer fem prosent av elevene i 8. trinn at de i løpet av
de siste seks måneder, har drukket så mye alkohol at de har kjent seg beruset. Dette har de
gjort to til fire ganger. I 9. trinn er det fire prosent som svarer en gang, åtte prosent to til fire
ganger og fire prosent fem til ti ganger. I 10. trinn svarer åtte prosent en gang og fire prosent
to til fire ganger. Disse tallene er omtrent som snittet for region sør. Elevene ble også spurt
om de fikk lov av foreldrene å drikke alkohol. Over snittet mange av elevene på Vegårshei
svarte “vet ikke” på dette. Totalt var det tre prosent som fikk lov av sine foreldre å drikke
alkohol.
Elevene fikk også spørsmål i forhold til cannabis. På spørsmål om de hadde blitt tilbudt
hasj/marihuana i løpet av det siste året svarer ni prosent at det har blitt tilbudt det en gang,
tre prosent flere ganger. 24 % av elevene svarer at de vil klare å skaffe seg hasj eller
marihuana i løpet av to til tre dager. Tallet på hvor mange som har brukt hasj eller marihuana
i løpet av siste året, er samlet for Vegårshei, Gjerstad og Åmli, og viser at to prosent har
brukt en gang og en prosent flere ganger.
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Informasjon fra andre som er kontakt med ungdom på Vegårshei
Inspektør på ungdomskolen oppfatter miljøet generelt som godt. Når det er enkeltsaker hvor
elever føler seg utenfor, tas dette tak i, og jobbes med.
I forhold til cannabis kjenner han ikke til at elever røyker det nå, men tidligere elever har
prøvd det. I forhold til tobakksrøyk har det tidligere vært en liten gruppe som har brukt det,
men tendensen er nå at det er flere som snuser.
Leder ved Villheia ungdomsklubb, Magne Ingolf Madsen, opplyser det samme. Noen få
røyker og ganske mange snuser. I forhold til alkohol kjenner han til at flere prøvd. Madsen
kjenner ikke til bruk av cannabis, men han vet at tidligere har de som har forsøkt blitt “negativ
stemplet”
Ungdomsrådet bekrefter at det er en del som snuser, flest gutter, men også noen jenter. De
vet ikke om noen som røyker sigaretter fast. De kjenner heller ikke til at noen i
ungdomskolen bruker cannabis eller andre rusmidler. I forhold til alkohol er det noe bruk.
De ungdommene det er vanskeligst å kartlegge, er ungdommer i videregående skole. Disse
går på ulike videregående skoler i nabokommunene. Det er forsøkt å få opplysninger fra
rådgivere på disse skoler, men ikke lykkes.

4.0. MÅL OG STRATEGIER
Nasjonale mål og strategier
Regjeringen vektlegger en helthetlig rusmiddelpolitikk.
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.
(St. meld 30, Se meg! Alkohol-narkotika-doping)
Kommunens mål og strategier
Kommunens hovedmål i forhold til folkehelse: Legge til rette for trivsel og god folkehelse i
befolkningen. God helse gjennom hele livet! Forebygge mer – behandle mindre.
Kommunens visjon i forhold til rusmidler: Ingen bruk av narkotika og lavt alkoholbruk og
tobakksbruk hos befolkningen.
Delmål:
 Gi barn og unge oppvekstmiljøer med god tilhørighet, stabilitet og trygghet, herunder å
skape gode aktivitetstilbud til barn og unge i bygda samt sikre at alle får tilgang til
tilbudet.
 Forebygge rus og sosiale problemer blant innbyggere.
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Sikre at skjenking av alkoholholdig drikke skjer på en måte som at skadevirkningene blir
avgrenset og at sosialt hensyn blir ivaretatt
Utsette debut av alkohol og nikotin lengst mulig
Skape dialog mellom foreldre og det offentlige vedrørende rus og forebyggende arbeid.
Informere barn, unge og foreldre om konsekvenser av rus, tobakk og alkohol.
Være en inkluderende kommune med inkluderende sosiale møteplasser.
Tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner.
( Kommuneplan Vegårshei 2014 – 2025, samfunnsdel)

5.0. TILTAK
Tiltak mot fattigdom, tiltak for å styrke psykisk helse og tiltak for å styrke barnevern har alle
konsekvenser for rusmiddelfeltet, og må ses i sammenheng med rusmiddelpolitikken. I den
sammenheng ser en det som hensiktsmessig med opplegg rundt psykisk helse i skolen.

5.1. Primærforebyggende tiltak
Tiltak av allmennforebyggende karakter, altså tiltak som er rettet mot hele befolkningen eller
deler av befolkningen.
1. Rusforebygging i ungdomskolen
Hvert år har politiet hatt opplegg for 9. og 10.trinn i forhold til informasjon og forebygging
knyttet til rus. I tillegg holdes det foreldremøte om samme tema. Det anses som
hensiktsmessig at dette opplegget forsetter. Det vil bli noe endring i opplegget fra 2016 pga
omfordeling av oppgaver hos politiet. Fra 2016 vil politiet samarbeide med Psykisk helse og
rus om opplegget, under forutsetting av fortsatt midler til ruskonsulentstilling. Opplegget blir
rettet mot 10.trinn og deres foreldre.
Tiltak: Vegårshei kommune vil være pådriver, og samarbeide med politiet om informasjon og
forebygging rettet mot elevene i 10. trinn og deres foreldre.
Ansvar: Ansatte i Psykisk helse og rus og politiet.
2. Lag og organisasjoner for barn og unge
Vegårshei har mange frivillige lag og organisasjoner for barn og unge. Disse gjør en stor jobb
i forhold forebyggende tiltak. NiTo og Åpnet hus på Guds Menighet, og Villheia
ungdomsklubb gir ungdom et tilbud i helgene. Andre tilbud til barn og unge er; 4H, ulike
aktiviteter gjennom Vegårshei idrettslag, skytterlaget, Jeger og fiske forening, korpset,
kulturskolen, ulike aktiviteter gjennom Gud Menighet og Vegårshei menighet.
Tiltak: Vegårshei kommune vil legge til rette for et godt aktivitetstilbud for barn og unge.
Ansvar: Lag og foreninger er ansvarlig for gjennomføring.

3. Kompetanse om rusmidler og rusavhengighet hos ansatte i kommunen
Ansatte i enhet for NAV og Oppfølging bør ha kunnskap om rusmidler og rusavhengighet. I
tillegg bør ansatte som jobber med barn og ungdom ha kunnskap om dette. Det vil variere
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etter hvem som er ansatt i hvilke stillinger hvor mye kunnskap den enkelte innehar, men
innen for Psykisk helse og rus har det vært satset på å øke kunnskap om Cannabis.
Tiltak: Ansatte i Vegårshei kommune som har kontakt med mennesker med rusproblemer
(og deres pårørende) skal ha kompetanse om rusmidler
Ansvar: Enhetsleder i kommunen
4. Verdensdagen for psykisk helse
Psykisk helse og rus har de siste årene hatt arrangement på Verdensdagen for psykisk
helse, dette for å sette fokus på psykisk helse. En ser det som hensiktsmessig å fortsette å
markere dagen.
Tiltak: Vegårshei kommune vil sette fokus på psykisk helse ved å ha arrangement på
Verdensdagen for psykisk helse
Ansvar: Ansatte i Psykisk helse og rus
5. Delta i ungdataundersøkelsen
Ungdataundersøkelsen ble første gang gjennomført på Vegårshei ungdomsskole i 2014.
Kommunen deltar i felles prosjekt for ny Ungdataundersøkelse i 2016. Undersøkelsen vil da
bli gjennomført i Agderkommunene og gi grunnlag for sammenligning av data. Ansvarlig er
kommunene, Aust- og Vest Agder fylkeskommune i samarbeid med KoRus og Universitet i
Agder. Det blir etter undersøkelsen i 2016 vurdert videre opplegg i forhold
Ungdataundersøkelsen.
Tiltak: Vegårshei kommune ønsker å undersøke hvordan unge på Vegårshei har det, og vil
delta i felles Ungdataundersøkelse for Agder i 2016. I tillegg vi Vegårshei kommune delta i
Ungdataundersøkelsen også etter 2016, dette gir grunnlag for sammenligning og tiltak.
Ansvar: Kontaktperson for Ungdata
6. Forebyggende arbeid ovenfor gravide og småbarnsforeldre
Jordmor spør rutinemessig den gravide om rusbruk ved første svangerskapskontroll.
Helsesøster har ingen faste rutiner for kartlegging av rusmiddelbruk hos foreldre. Det gjøres i
enkelte tilfeller der det er mistanke om rusmiddelbruk. Jordmor og helsesøster har ansvar for
oppfølging.
Tiltak: I Vegårshei kommune skal bruk av rusmidler hos gravide kartlegges
Ansvar: Jordmor

5.2. Sekundærforebyggende tiltak
Tiltak som retter seg mot risikoutsatte grupper.
1. Fysisk aktivitet for brukere tilknyttet Psykisk helse og rus
Psykisk helse og rus har tilbud til brukere om å delta på tur-gruppe en gang pr uke. Dette er i
hovedsak gåtur eller sykkeltur i nærområdet, og turen avsluttes med kaffe og frukt.
Brukere av Psykisk helse og rus har også mulighet for å benytte treningsrom tilknyttet
enheten.
Tiltak: Vegårshei kommune vil tilby fysisk aktivitet til bruker tilknyttet Psykisk helse og rus,
dette i form av turgruppe og treningsrom
Ansvar: Ansatte i Psykisk helse og rus
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2. Ruskonsulentstilling
Vegårshei kommune hadde ruskonsulentstilling sammen med Gjerstad og Åmli fra august
2013 til 31.12.2014. Åmli var da vertskommune. Stillingen ble finansiert med midler fra
Fylkesmannen. Fra 01.08.15 til 31.12.15 har Vegårshei ruskonsulent i 100 %. Dette også
med midler fra Fylkesmannen. En ser at ved å ha ruskonsulent i kommunen har en mulighet
for gi den enkelte rusmisbruker tettere oppfølgingen enn det ellers er ressurser til. I tillegg er
det mulighet for å jobbe mer forebyggende inn mot ungdom. En vil i første omgang søke om
videre midler fra Fylkesmannen, men ser at dette er en stilling en har behov for på sikt også.
Tiltak: Vegårshei kommune ønsker å ha ruskonsulent for å kunne gi rusmisbruker tettere
oppfølging og å kunne ha større fokus på forebygging.
Ansvar: Ansvarlig for å søke om midler er enhetsleder ved NAV/Barnevern/Oppfølging. Ut fra
kommunens økonomi må det vurderes mulighet for å gjøre stillingen kommunal.
3. Tett oppfølging av ungdom som avbryter videregående skole
I Vegårshei har det vært få som har “droppet ut” av videregående skole.
Tiltak: I Vegårshei skal det tilstrebes tett oppfølging av ungdom som slutter på videregående
skole før de har fullført.
Ansvar: NAV
4. SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)
Vegårshei kommune har SLT, og ønsker å videreføre dette. SLT handler om å legge til rette
for et nært og godt samarbeid mellom de ulike instanser og profesjoner som er involvert i det
lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.
Tiltak: Vegårshei kommune vil videreføre SLT
Ansvar: SLT-leder
5. Skolehelsetjenesten og sosiallærer
Vegårshei skole har sosiallærer og helsesøster. Disse har samtaler med enkeltelever som
trenger ekstra oppfølging. Dette kan være i forhold til ulike utfordringer, ofte knyttet til psykisk
helse.
Tiltak: Tilbud om samtaler til enkeltelever ved Vegårshei skole
Ansvar: Sosiallærer og helsesøster
6. Støttekontakt
I Vegårshei kommune kan det søkes om støttekontakt. Det kan være ulike grunner til å søke
om støttekontakt. Både fysisk, psykisk helse og rus kan ligge til grunn. Barn som trenger
ekstra oppfølging kan også få støttekontakt
Tiltak: Vegårshei kommune vil tilstrebe et godt tilbud i forhold til støttekontakt for dem som
har krav på det
Ansvar: Ansvarlig for tjenesten er NAV, men ansatte som kommer i kontakt med barn,
ungdom og voksne som kan ha behov for støttekontakt, har et ansvar for å bistå med å søke.
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7. Tverrfaglige team i barnehage og skole
I kommunen finnes det et tverrfaglig team i barnehagen og et på skolen. I barnehagen heter
dette Tverrfaglig team for barnehagene. Deltagere er skole- og barnehagefaglig rådgiver,
pedagogisk psykologisk tjeneste, styrere i barnehagene, fysioterapeut, helsesøster,
spesialpedagog og representant fra barnevernet. På skolen heter teamet Sosialpedagogisk
team, og her er sosiallærer, helsesøster, sosionom, spesialpedagogisk koordinator og
representant fra ledelsen ved skolen med. Disse teamene tas med i forhold til forebygging av
rus, fordi de retter seg ofte mot barn og ungdom i utsatte grupper, og har fokus på tidlig
innsats.
Tiltak: Vegårshei kommune vil ha fokus på tidlig innsats.
Ansvar: Skole- og barnehagefaglig rådgiver.
8. AKAN (Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani).
AKANs formål er å forebygge rusproblemer i norsk arbeidsliv, gjøre ledere og ansatte i stand
til å gripe fatt i risikofylt rusmiddelbruk, samt å bidra til at ansatte med rusproblemer får et
tilbud om hjelp. I Vegårshei kommune planlegges det AKAN-utvalg og AKAN-kontakt.
Tiltak: Vegårshei kommune vil opprette AKAN-utvalg og AKAN-kontakt.
Ansvar: Arbeidsmiljøutvalget

5.3. Bevillingspolitikk i kommunen
Gjennom bevillingspolitikk har kommunen et konkret virkemiddel når det gjelder å regulere
tilgjengelighet av legale alkoholprodukter (øl, vin og brennevin). Gjennom kommunale vedtak
bestemmes det hvor og når det kan selges og skjenkes alkohol, og hvem som kan drive med
virksomheten.
Kommunen har en dagligvareforretning, og denne er plassert i Myra. I kommunen er det i alt
fem slagsteder med bevilling for øl og vin (pr 31.12.14) Antall ambulerende
skjenkebevilgninger som ble gitt i 2014 var en. Det ble i 2014 innvilget en ny skjenkebevilling.
Salg- og skjenkekontroll utføres av Securitas. I 2014 ble det gjennomført en kontroll. Det ble
ikke avdekket overtredelser verken i forhold til salgs- eller skjenkebevillinger.

Retningslinjer for bevillingspolitikken i Vegårshei kommune:
Kommunen ønsker generelt å redusere alkoholforbruket i kommunen. I forhold til søknader
om skjenkebevilling skal kommunen være restriktiv med hensyn til tilgjengelighet av alkohol
nær ungdomsmiljøer, herunder skole, idrettsanlegg, ungdomsklubber. Vegårshei skule skal
være alkoholfri sone.
Tallet på skjenkebevillinger for øl, vin og brennevin i lukkede selskaper bør holdes på et lavt
nivå. Bedriftens beliggenhet, forretningskonsept og seriøsitet må vektlegges.
Alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin skal kun gis i tilknytning til spisesteder.
Maksimal skjenketid skal være fra kl. 09.00 til kl. 02.00, for brennevin kl. 13.00 til kl. 01.00.
Maksimal skjenketid for øl og vin til lukka selskaper skal være fra kl. 10.00 til kl. 02.00. For
brennevin skal maksimal skjenketid være kl. 13.00 til kl. 02.00.
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Myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevilling av øl, vin og brennevin til sluttede
selskaper delegeres til rådmann eller den han bemyndiger. Pris for ambulerende
skjenkebevilling settes av kommunestyret i forbindelse økonomiplan. Pris kan dermed
endres.
Maksimal salgstid for øl i tilknytning til dagligvareforretninger er kl. 0800 til 2000 (1800)
Det er utarbeidet forskrift som regulerer åpningstider for serveringsteder, skjenketider for
alkoholholdige drikker, salg og utlevering av øl i Vegårshei kommune til bruk i behandling av
bevillingssaker (hjemlet i alkoholloven § 3-7 og 4-4 og serveringsloven § 15). Denne skal
legges til grunn ved behandling av bevillingssakene. Forskrift følger plan som vedlegg, og
det henvises til forskrift.

5.4. Oppfølging og rehabilitering av rusmisbrukere
Tar sikte på å redusere og hindre konsekvenser av problemer som allerede har oppstått.
I Vegårshei kommune er det Psykisk helse og rus (i enhet NAV OgOppfølging) som har
ansvar for oppfølging av rusmisbrukere. Alle som har oppfølging, får et vedtak på dette som
beskriver oppfølgingen de får. Å ha vedtak på oppfølging i forhold til rus gir rettigheter til fri
tannlegebehandling.
Tiltak:
 Råd og veiledning
 Praktisk oppfølging som for eksempel følge til lege
 Urinprøvetaking i forhold til rus
 Trening på treningsrom
 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), utlevering av Metadon og oppfølging av LARpasienter i samarbeid med ARA (Avdeling for rus og avhengighet ved Sørlandet sykehus)
 Henvising til behandling i spesialisthelsetjenesten, ARA
 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten (ARA), NAV, Barnevern, fastlege
 Kontakt med pårørende
 Oppfølging av gravide rusmisbrukere
 Individuell plan/koordinator og ansvarsgruppe
 Bruk av tvangsbestemmelse § 10-2 Helse- og omsorgstjenesteloven
 Innleggelse i privat rusinstitusjon
Kommunen har ingen boliger spesielt beregnet for rusmisbrukere. Det finnes heller ikke
boliger med bemanning.
I tillegg til den oppfølgingen som gis fra Psykisk helse og rus, vil ofte NAV og fastlege også
samarbeide rundt oppfølging. Vegårshei kommune har Prosjekt arbeid med
tiltakskoordinator. En del av dem som faller inn i dette tiltaket har rusproblemer.
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Tiltakskoordinator gir tettere oppfølging mot arbeidslivet enn det saksbehandler i NAV har
mulighet for.

6.0. GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV PLANEN
Rullering og evaluering av rusmiddelpolitisk handlingsplan
Planen skal rullers tidlig i ny kommunestyreperiode. Rådmannen har ansvar for å påse at
rulleringen er klar senest ved utgangen av februar, for så å behandles av kommunestyret før
det tas stilling til bevillingssaker for perioden.
Vedlegg:
Forskrift om åpningstider for serveringssteder, skjenketider for alkoholholdig drikk og salg og
utlevering av øl, Vegårshei kommune, Aust-Agder.

https://lovdata.no/forskrift/1999-06-15-823

Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan
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