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1.0  Innledning 
 

1.1 Kort om kommunen; geografi og demografi 

Iveland kommune er en kommune i Aust-Agder fylke som pr desember 2011 talte 1297 

innbyggere. Det er stort fokus på befolkningsvekst og tilflytting til kommunen, og 

kommuneplanen slår fast et mål om å kunne bli 1500 innbyggere i kommunen innen utgangen 

av 2015.  

Kommunen grenser til Vennesla kommune i sør, Evje og Hornnes kommune i nord og 

Birkenes kommune i øst. Bosettingen i kommunen er spredt, og kommunen har tre mindre 

tettsteder: Birketveit, Skaiå og Vatnestrøm. 

 Iveland kommune har gode oppvekstvilkår og allsidig kulturliv. Kommunen har to 

barnehager, to barneskoler og en ungdomsskole.  

Kommunen er samtidig en lavinntektskommune og skiller seg ut i negativ retning når det 

gjelder utdanningsnivå både i forhold til fylket og landet forøvrig. I tillegg har kommunen 

begrenset offentlig transportmuligheter. Det er generelle levekårsutfordringer i befolkningen.  

Iveland NAV-kontor melder om flere år med relativt høye statistikker knyttet til 

sykemeldinger, arbeidsavklaringer, uførepensjoner og sosialhjelpsutbetalinger. 

 

1.2 Bakgrunn og mandat for prosjektet 

Iveland kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan gikk ut i 2005, og det ble i årsskiftet 

2010/2011 besluttet å utarbeide ny helhetlig rusmiddelpolitisk plan. Avtale om samarbeid og 

veiledning ble inngått mellom Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken og 

Iveland kommune. Samarbeidsavtalen med kompetansesenteret gikk blant annet ut på at det 

skulle settes av minimum 20 % stilling til arbeidet og at kommunen da fikk dekket 10 % 

lønnskostnader til denne oppgaven. 

 

1.3 Gjennomføring av planarbeidet 

I oppstarten av planarbeidet ble det ansatt en koordinator for planen i 10 % stilling. 

Arbeidsgruppa består av følgende personer: 

 

Berit Hauan Ståhl – Koordinator 

Lars-Ivar Gjørv – Kommunalsjef 

Bente Voreland – SLT-koordinator 

 

Planarbeidet er formelt forankret hos rådmannen, og koordinator har rapportert til 

kommunalsjefen i planprosessen. Arbeidsgruppa har hatt jevnlige arbeidsmøter og deltatt på 3 

samlinger i regi av Kompetansesenteret i løpet av 2011. Kompetansesenteret har vært en god 

samarbeidspartner og veileder i arbeidet med planen. 

 

1.4 Avgrensning mot andre planer og tiltak 

Innholdet i en rusmiddelpolitisk handlingsplan vil gripe over i andre planer og tiltak. Det er 

avgjørende i forhold til måloppnåelse at planene vurderes i lys av hverandre. 

Rusmiddelpolitisk plan vil, i tillegg til å ha forankring i Kommuneplanen, i det vesentlige bli 

avgrenset mot: 

- Plan for barn og unge 

- Fra bekymring til handling, handlingsplan for tidlig intervensjon 

- Handlingsplan for folkehelse 

- Nøkkerosen – framtidas kulturtilbud i Iveland 

- Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 
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2.0 Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen 
 

I dette kapittelet vil vi beskrive rusmiddelsituasjonen henholdsvis i Norge og i Iveland 

kommune. Med rusmidler mener vi her alkohol, narkotiske stoffer og andre legale og illegale 

midler som brukes for å oppnå rus.  

For å kunne redusere rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte skader, er det en forutsetning at 

kommunen kjenner rusmiddelsituasjonen. Vi presenterer derfor de funnene som er gjort 

gjennom kartlegging i 2011.  

 

2.1 Rusmiddelsituasjonen i Norge 
 

2.1.1 Alkohol 

Over 90 % av den voksne befolkningen i Norge bruker alkohol. Bruk av alkohol assosieres i 

stor grad med nytelse og behag, og majoriteten av befolkningen har et ikke-problematisk 

forbruk av alkohol. Det finnes ikke nasjonale tall for antall personer som bruker alkohol på en 

måte som er problematisk, men et anslag fra SIRUS (Statens Institutt for Rusmiddelforskning) 

viser til at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge i dag (SIRUS-rapport 

4/2010). En kvinne regnes som stordrikker om hun drikker 9 cl ren alkohol hver dag i 

gjennomsnitt, og en mann om han drikker 12 cl ren alkohol hver dag i gjennomsnitt. 

Stordrikkerne er mest utsatt for problemer og skader som følge av sitt alkoholbruk. 

 

Det er i hovedsak tre aspekter ved alkoholforbruket som er interessante: Totalforbruket, hvor 

mange som drikker og drikkemønstrene. Vi finner at desto høyere gjennomsnittlig forbruk i 

hele befolkningen, desto flere storforbrukere og desto større omfang av skader. Videre 

påvirkes skadeomfanget av hvor stor andel av befolkningen som drikker, og på hvilken måte 

det drikkes. Dette viser at et helt sentralt mål for forebygging må være å redusere det totale 

forbruket av alkohol i samfunnet.  

 

Totalomsetningen av alkohol har vist en økende tendens siden 1993, bortsett fra i 2008-2009, 

hvor det var en liten nedgang.  
 

SIRUS gjennomfører årlige spørreundersøkelser om bruk av alkohol og rusmidler blant 

ungdom i alderen 15-20 år. Disse undersøkelsene viser at omtrent 80 % av ungdommene har 

drukket alkohol noen gang (Vedøy, T. F. og Skretting, A., 2009). Debutalderen har vært mer 

eller mindre stabil over flere tiår. Siden årtusenskiftet har gjennomsnittsalderen for første 

gangs bruk av alkohol vært mellom 15 og 15,5 år.  

 

Det drikkes også betydelige mengder uregistrert alkohol i Norge, i form av legalt tilvirket 

hjemmelaget øl eller vin eller illegalt hjemmebrent brennevin, i tillegg til smuglervarer og 

alkohol importert i forbindelse med utenlandsreiser. I Norge antas det uregistrerte forbruket å 

utgjøre ca. 25 – 30 % av totalforbruket (Rusmidler i Norge, 2009).  

 

Årsakene til økt alkoholforbruk er flere: Nye generasjoner drikker mer enn de foregående. Det 

nordiske drikkemønsteret med helgefyll opprettholdes, samtidig som det etableres et 

kontinentalt drikkemønster hvor det drikkes mer på hverdager, bl.a. i forbindelse med mat og 

ved kulturelle anledninger. En økende middelklasse med god økonomi bidrar også til økt salg 

av alkohol. I tillegg har alkohol blitt billigere i Norge de siste årene, når vi justerer for 

kjøpekraften. Tilgjengeligheten på alkohol gjøres også enklere gjennom økning i antall 

skjenkesteder.  
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Antall skjenkesteder totalt i Norge har økt fra 4 693 i 1992 til 7 376 i 2010 (Edland-Gryt, 

2011). Andelen som har skjenkebevilling for gruppe 3 (høyst 60 % vol) er nå 83 %, mens den 

i 1992 var på 40 %. Antall vinmonopol har økt fra 109 i 1992 til 248 i 2010 (ibid.). Antall 

salgssteder har gått noe ned i perioden – dette skyldes nedgang i antall dagligvareforretninger.  

 

Det er vanskelig å fastslå de eksakte kostnadene samfunnet påføres som følge av alkohol-

misbruk. Samfunnsøkonom Roar Gjeldsvik laget en beregning på oppdrag fra Sosial- og 

helsedirektoratet i 2004 som viste at alkoholmisbruk gir høye kostnader: 11,5 milliarder i året 

knyttet til sykefravær og redusert arbeidskapasitet, 1,2 milliarder knyttet til sykehus, leger og 

barnevern og 5,3 milliarder knyttet til alkoholrelatert kriminalitet, ulykker, politi og 

rettsvesen. Dette utgjør 18 milliarder til sammen.  

 

En nordisk studie som ble publisert i 2011, baserte seg på dødsulykker i tidsperioden 2001-

2002. Resultatene viste at alkohol og/eller andre rusmidler var en medvirkende årsak til 

nærmere to av tre såkalte eneulykker både i Norge, Sverige og Finland. Eneulykker er ulykker 

der bare ett kjøretøy er involvert, for eksempel utforkjøringer. Studien viste videre at 

rusmidler ble påvist hos 4 av 10 sjåfører som ble drept i trafikkulykker (www.fhi.no). Det 

anslås at det ferdes 15 000 sjåfører i trafikken hver dag under påvirkning av alkohol, 

narkotika eller legemidler. Tallene er usikre, og det er grunn til å tro at dette er et moderat 

anslag (Actis, 2008). 

 

I 2008 var det 387 dødsfall i Norge som skyldes bruk av alkohol som underliggende 

dødsårsak (Edland-Gryt 2010). I disse tallene ligger ikke dødsfall som følge av ulykker, vold, 

m.m. der alkohol har vært med i bildet. Av 45 personer som begikk drap i Norge i 2011, var 

gjerningspersonen påvirket av rusmidler i 31 av tilfellene. Utøya-hendelsen er ikke inkludert i 

tallene. (www.politi.no). Internasjonal forskning tyder på at alkohol er relatert til et bredt 

spekter av vold. Dette gjelder både for den vold som forekommer i samliv og parforhold 

(Pape, 2011), så vel som den vold som oppstår på eller like utenfor skjenkesteder.  

 

Alkohol er også det rusmiddelet som kan påføre fosteret mest omfattende skader (Shdir 

Rapport 06/2005). Alkohol kan skade fosteret i alle faser av graviditeten, og man kjenner 

ingen sikker nedre grense for hva som er skadelig alkoholinntak i svangerskapet 

(Folkehelserapport 2010/2: 29).  

 

 

2.1.2 Illegale rusmidler og vanedannende legemidler 

 

De totale helseskadene og sosiale problemene knyttet til alkoholbruk er langt større enn 

skader knyttet til narkotikabruk. Bruk av illegale rusmidler er forholdsvis lite utbredt i 

befolkningen generelt, både blant voksne og ungdom. I Norge er det forbudt å innføre, 

omsette, oppbevare og bruke narkotika. All bruk av narkotika er derfor å anse som misbruk. 

Blant annet av den grunn er det vanskelig å få fram pålitelige tall for bruk av illegale 

rusmidler. SIRUS har imidlertid gjennomført intervjuundersøkelser av ungdom i alderen 15-

20 år, noe som kan gi en pekepinn på utviklingen på dette området.  

 

I de senere år har det vært en jevn nedgang i ungdoms bruk av cannabis, amfetamin og 

ecstasy.  I 2008 oppgav 10,5 % at de hadde brukt cannabis noen gang. Det har også vært en 

klar nedgang, fra årtusenskiftet og frem til 2008, i andelen som stiller seg positive til 

legalisering av cannabis og som sier at de ville prøvd cannabis dersom det var legalt. Etter 

http://www.ssb.no/
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årtusenskiftet har det vært en nedgang i andelen som oppgir bruk av slike rusmidler 

(www.sirus.no) 

 

I tillegg til de tradisjonelle rusmidlene finnes det midler som i utgangspunktet er ment til å 

forbedre prestasjoner eller utseende. Disse midlene har mange likhetstrekk med andre 

rusmidler. Stadig flere unge tyr til dopingmidler som en snarvei for å oppnå raske resultater 

og et bedre selvbilde. Mange kommer gjennom dette i kontakt med annen rus og kriminalitet. 

”Doping er trolig mer utbredt enn vi vet om. Det foregår i stor grad i det skjulte, og 

førstelinjetjenesten oppdager sjelden signalene før det er for sent. Det er derfor nødvendig at 

førstelinjetjenesten opplæres i å se etter og oppdage symptomer. Doping må inngå som en del 

av den målrettede satsingen på tidlig intervensjon ” (Helseminister Anne Grete Strøm-

Erichsen, i interpellasjonsdebatt 18.01.2011). 

 

Et anslag for antall sprøytebrukere i Norge i 2008 var 8 800 – 12 500, hvorav 2 400 – 3 400 

holdt til i Oslo og 6 400 – 9 100 holdt til utenfor Oslo (Amundsen, 2010). Det er i hovedsak 

heroin (ca. 85 %) og amfetamin (ca. 15 %) som injiseres i Norge (www.sirus.no). 

 

Etter 2001 har antallet narkotikarelaterte dødsfall i Norge gått ned, og i 2009 døde 183 

personer som følge av narkotikabruk (www.sirus.no). En grunn til at antallet som dør som 

følge av overdose har gått ned de siste årene, kan være den store økningen i antall personer i 

legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fra 1998 og fram til i dag (www.sirus.no). Det har 

vært en jevn økning i antall LAR-pasienter fra 1999, hvor det var 719 personer i behandling, 

til i 2010 hvor 6015 pasienter var i behandling (www.sirus.no).  
 

Det er viktig å være oppmerksom på at misbruk og avhengighet av vanedannende og 

narkotiske legemidler er et økende problem. I perioden fra 1999 til 2008 har det vært en 

relativt sterk økning i salget av vanedannende legemidler, mens det fra 2008-2009 har holdt 

seg ganske stabilt (www.sirus.no). Kvinner dominerer bruken av vanedannende legemidler. 

NOU 2003:4 ”Forskning på rusmiddelfeltet” peker på at det sannsynligvis er et betydelig 

omfang av personer med misbruk av vanedannende legemidler i Norge, og at dette i stor grad 

er skjult misbruk. Omfanget av avhengighet, helsemessige skader og sosiale kostnader knyttet 

til misbruk av vanedannende legemidler har vi lite kunnskap om (www.regjeringen.no/hod).  

 

I en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet er det gjort beregninger av hvor mange barn som 

har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller som misbruker alkohol. Rapporten anslår at 

for 450 000 barn i Norge tilhører minst én av foreldrene den ene eller begge grupper. Av disse 

har om lag 135 000 barn foreldre med alvorlige lidelser. Dette er barn som ofte må ta på seg 

en voksenrolle og ta ansvar for seg selv og andre familiemedlemmer. Dette er en gruppe som 

er risikoutsatt for selv å utvikle rus- og psykiske problemer. Alvorlighetsgraden har betydning 

for risikoen for negative konsekvenser hos barna (Torvik og Rognmo, 2011).  

 

Tidlig intervensjon/tidlig inngripen er viktig for å oppdage problematikken tidlig. Dette 

krever tverrfaglighet. Gode rutiner rundt samarbeid om barn man er bekymret for er ofte 

mangelvare og viktig for å få til tidlig intervensjon i praksis. Godt samarbeid anses som viktig 

for alle instanser som jobber med barn.  

Samhandlingsreformen og den nye Folkehelseloven vil prege kommunenes arbeid framover. 

Alle norske kommuner har ansvar for å utforme tiltak for å redusere negative konsekvenser av 

rusmiddelbruk. 

 

 

http://www.sirus.no/
http://www.sirus.no/
http://www.sirus.no/
http://www.sirus.no/
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2.2 Beskrivelse av rusmiddelsituasjonen i Iveland 
Arbeidsgruppen har gått bredt ut til frivillige lag/foreninger og andre som på en eller annen 

måte måtte ha interesse for rusfeltet og bedt om innspill til planen, både ved direkte kontakt 

eller på innspillsmøte arrangert i september 2011. Det har vært en god dialog med interesserte 

kommunalt ansatte, innbyggere og politikere.  

 

Det er gjennomført samtaler med NAV, barnevernstjenesten, skole, politi, hjemmetjeneste, 

psykiatri, helsestasjon og kommunelege. 

Samtalene har basert seg på intervjuguide som er sendt ut i forkant av møtet og en har hatt 

fokus på en åpen dialog med involverte parter. Tilbakemeldingene fra enhetene viser at det er 

usikkerhet knyttet til hvordan rusarbeidet i Iveland kommune utføres, og skal utføres 

fremover. Frem til mars 2011 har arbeid med rus først og fremst vært sosialtjenesten (i NAV) 

sitt ansvar å følge opp knyttet til Lov om sosiale tjenester. En ser imidlertid at mange enheter 

har kontakt med mennesker med rusavhengighet og det gis uttrykk for et behov for å sette 

fokus på dette arbeidet i kommunen. I løpet av de siste årene har Iveland kommune hatt fokus 

på forebyggende rusarbeid. Vi har derfor skissert både igangsatte og planlagte tiltak i kapittel 

5 i denne planen. 

 

  

2.2.1 Rusmiddelbruk blant ungdom  

 

Som en del av SLT-arbeidet, og som et tiltak i rusmiddelpolitisk handlingsplan, har Iveland 

kommune etablert en ungdomsundersøkelse som gjennomføres blant elever på 

ungdomstrinnet. Undersøkelsen ble første gang gjennomført skoleåret 2010/2011, og nesten 

samtlige elever deltok (63 av 65 elever). Undersøkelsen ble gjennomført på datamaskin i løpet 

av en skoletime under oppsyn av lærer. Antall respondenter er totalt sett lite, og dermed må en 

være varsom med prosentueringer. En har i tillegg vært varsom med publisering av konkrete 

tallmaterialer for å sikre konfidensialitet og anonymitet. Likevel gir funnene verdifull 

informasjon som kan benyttes når videre tiltak skal iverksettes og evalueres. Undersøkelsen er 

planlagt gjennomført årlig, og kommunen vil dermed etter hvert få data fra tre til fem år 

tilbake i tid som gjør at trender og utviklingstrekk kan følges.  

 

Undersøkelsen og resultatene anvendes også som et virkemiddel inn i undervisningen, og 

skolen har spurt om kartleggingen også kan gjøres på lavere klassetrinn, kanskje med noen 

tilpasninger. 

 

Utdrag fra ungdomsundersøkelsen: 

 

Har du noen gang drukket alkohol? 

Cirka halvparten svarer bekreftende. Et fåtall hadde drukket bare én gang. Det er noe større 

andel gutter enn jenter blant de som oppgir at de har drukket flere ganger. 

 

Tillatelse fra foreldrene 

Noen av de 63 respondentene svarer at de er usikker på om de får lov av sine foresatte til å 

drikke alkohol; en håndfull svarer positivt at de får lov til det. 

 

Frekvens på drikking av alkohol 

Enkelte elever oppgir at de drikker alkohol en til to ganger i måneden, og noen elever drikker 

tre til fire ganger i året. På spørsmål om hvordan de får tak i alkohol, svarer enkelte av 
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elevene at de får av foreldre/foresatte, noen svarer at de tar alkohol hjemme, og men 

flesteparten får andre til å kjøpe for seg. I underkant av 10 elever oppgir at de drikker alkohol 

sammen med foreldre/foresatte. 

 

Hvor man drakk første gang 

Blant de som svarer at de har drukket alkohol, sier noen at de første gang drakk hos en venn 

eller venninne. Andre oppgir at første gang de drakk alkohol var hjemme. 

 

Tydelig beruselse 

Drøyt 20 % av elevene av de totalt 63 har kjent seg tydelig beruset flere ganger siste halvår. 

 

Alkohol i vennekretsen 

Omtrent halvparten av elevene svarer at det brukes alkohol i vennekretsen, men i underkant 

av 20 % oppgir at de synes vennene drikker eller ruser seg for mye. 

 

Debutalder 

Debutalderen for å drikke alkohol er i undersøkelsen 13,1 år, med en variasjon fra 11 år til 15 

år. Vi understreker at det er de som har debutert med alkohol i 8., 9. og 10. kl som har svart. 

De som debuterer senere enn dette hadde selvsagt vært med å trekke snittet opp. Medianen er 

13 år. 

 

 

2.2.2 Intervjuer/samtaler med enhetene/instansene 

Det er vanskelig å anslå noe tall for antall rusavhengige i kommunen. Iveland kommune er en 

kommune med store levekårsutfordringer.  Rus er en del av dette bildet, uten av vi kan anslå 

hvor stor del. Vi er på mange måter i startgropen når det gjelder tanken om et helhetlig, 

langsiktig rusarbeid i kommunen både på iverksatte og planlagte tiltaksnivåer. 

  

Det gis tilbakemeldinger i samtalene med enhetene om sannsynlige mørketall på feltet, noe 

som vanskeliggjør fremstillingen av rusbildet i Iveland kommune. Det er per dag ikke 

ventelister på tilbud om Individuell Plan (IP) i kommunen og det er noe uklart hvor mange 

slike planer som finnes per i dag. Søknad om IP rettes til Pleie og omsorgsenheten i 

kommunen, som er en ny rutine innført i 2011. Hvor mange IP som finnes i de andre enhetene 

og før denne rutinen ble iverksatt, trenger man enda bedre oversikt over. 

Når det gjelder boligproblematikk har kommunen ikke noen indikasjoner på at det er 

mennesker uten fast bolig i kommunen med akutt behov for bolig. Det er NAV-kontoret som 

tildeler kommunale (nød-) boliger til de som måtte trenge det. Det er imidlertid noe større 

behov for boligoppfølging hjemme, noe som ivaretas gjennom åpen omsorg, 

psykiatritjenesten eller NAV-kontor.  

Det er behov for en kompetanseheving og en utarbeidelse av klare rutiner ved mistanke om 

rusbruk i svangerskap (se forøvrig tiltak kapittel 5). Kommunen har heller ikke mye erfaring 

knyttet til oppfølging av LAR-brukere (Legemiddelassistert rehabilitering), da det ikke har 

vært noe utbredt mengde slike brukere i kommunen. Ved fremtidig behov for oppfølging av 

LAR-brukere, vil det i enkelte enheter også her bli behov for en kompetanseheving. 

 

Politiet:  

Det er lite registrert kriminalitet knyttet til rus i kommunen, men det eksisterer. Statistikken 

oppleves uendret i forhold til tidligere år og det er registrert narkotikasaker på personer bosatt 

i kommunen, samt beslag av illegale rusmidler og brukerutstyr. Det har også vært anmeldte 

voldstilfeller/husbråk/ordenforstyrrelser der rus er en medvirkende årsak.  
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Promillekjøring er et problem politiet stadig får tips om at skjer. Det har til nå likevel bare 

vært registrert et fåtall tilfeller av rusrelatert bilkjøring og en antar at det er store mørketall på 

området.  

Politiet gir tilbakemeldinger på at de ønsker samarbeid i form av f. eks kjernegrupper når 

kommunen har kjennskap til bosetting av unge mennesker med rusavhengighet. 

 

Skolen:  

Ungdomsskolen opplever at de har ganske bra oversikt over elevenes rusmiddelbruk. Det 

mest utbredte rusmiddelet er alkohol. Rusbruk de siste 3-5 årene er stabil, både når det gjelder 

alkohol- og narkotikabruk.  

Skolen mener det er viktig å ha fokus på ungdommenes alkoholbruk og ikke bare 

narkotikabruk. Det er også skolens oppfatning at bruken av alkohol er en del høyere i 10. 

klasse enn i 8. og 9.  

Skolen har rutiner når det er bekymring for en elevs rusbruk. De gjennomfører samtaler med 

elev, foreldre og oppretter kjernegrupper når foreldre og elev samtykker til det.  

I tilfeller der skolen er bekymret for foreldres rusbruk, tas dette opp i samtaler med foreldrene, 

familieteamet konsulteres og barnevernstjenesten varsles. Erfaringer viser at skolen får 

pålitelige opplysninger om rusmisbruk i familier. Det er viktig at barnevernstjenesten tar 

initiativ til tidlig inngripen. 

 

Helsestasjonen: 

Kartlegginger av barn som henvises til helsestasjonen, viser at voksnes rusbruk sterkt påvirker 

barna. Voksen rusbruk i kommunen oppleves særlig problematisk i forhold til unges psykiske 

helse og det er en markant sammenheng mellom rusbruk og psykisk helse. Helsestasjonen i 

kommunen opplever ikke mange henvendelser der rus er hovedproblematikken, men en del 

der rusproblemer er en medvirkende årsak. De siste 3-5 årene har helsestasjonen fulgt opp 

ungdom som har hatt utfordringer knyttet til alkohol og/eller hasjbruk. Disse sakene kommer 

ofte frem gjennom kjernegruppearbeid. Det er sjelden at foreldre tar kontakt med 

helsestasjonen når det gjelder spørsmål om rus, men foruten kjernegruppearbeid, har 

helsestasjonen dialog med skolen om dette. Ungdom blir også spurt om rusbruk gjennom 

tiltaket ”Kjærlighet og grenser”, som gjennomføres i 7. kl. Helsestasjonen deler skolens 

oppfatning om mer alkoholbruk knyttet til festing blant 10. klassingene. Rusbruk og seksuell 

debut for jenter henger sammen.  

Når det gjelder det videre arbeidet med rusfeltet ønsker helsestasjonen en avklaring av 

ansvaret for at unge får den informasjonen de har rett på. Det er viktig med et samarbeid med 

skolen, men en savner klare retningslinjer for ”hvem gjør hva”. Eksemplifisert: Hvem tar 

kostnader knyttet til f. eks urinprøver? Dersom dette belastes den unge/foresatte, kan dette 

være et hinder i det forebyggende arbeidet. I følge helsestasjonen trengs det både 

retningslinjer for hvordan rusarbeid (både forebyggende og oppfølging) skal organiseres og en 

kostnadsavklaring knyttet til dette. 

 

Kommunelegen:  

Kommunelegen gir uttrykk for at det er vanskelig å si noe om antall pasienter i kommunen 

som antas å ha rusmiddelrelaterte problemer. Det er ikke lett å avdekke rusrelaterte problemer 

i den daglige pasientkontakten, og problemene er ofte sammensatte.  Kun en håndfull 

henvisninger er sendt til rusbehandling de siste 3 årene. En del av henvisningene til 

psykiatrisk 2. linjetjeneste omhandler imidlertid også rusrelaterte problemer.  

Det er ønskelig med mer samarbeid og behov for koordinering på tvers når det gjelder 

rusarbeidet i kommunen. I og med at kommunen ikke har hatt egen ruskonsulent og verken 
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NAV eller PLO har dedikerte medarbeidere/øremerkede midler til rusmiddelrelaterte 

sykdommer, er det vanskelig å ha et formalisert samarbeid på feltet. 

Når det gjelder vanedannende medikamenter, ser det ut til at antall pasienter som har fått 

utskrevet B-preparater i kommunen har vært stabilt de siste årene, men at døgndosen har økt 

(jfr. tall fra reseptregisteret) 

Psykiatritjenesten i kommunen er per 01.11.11 overført fra pleie og omsorgsenheten og inn i 

helseavdelingen. 

 

Barnevernstjenesten 

Barnevernstjenesten oppgir at de mottar noen få bekymringsmeldinger der rus mer en 

medvirkende faktor, kanskje 2-3 stykker i 2010. Et fåtall av barnevernssakene har rus som en 

medvirkende faktor i forhold til igangsatte tiltak. De som er henvist til barnevernstjenesten 

der rus er en medvirkende faktor, har som regel andre utfordringer også, eksempelvis 

psykiatri, foreldreevner/foreldreressurser osv. Det er vanskelig for barnevernstjenesten å anslå 

antall foreldre med rusmiddelmisbruk i kommunen og heller ikke antall barn og unge som har 

foreldre med rusproblemer. De siste 3-5 årene har barnevernstjenesten en oppfatning at barn 

og unges rusbruk varierer, avhengig av kullene og miljøene de går i. Dette henger ofte 

sammen med foreldrenes liberalitet knyttet til rusbruk og ressurser hos dem. 

Barnevernstjenesten sier at de har behov for å fange opp rusproblematikk hos barn og foreldre 

tidlig; det er viktig å kunne stille de riktige spørsmålene som gjør at dette avdekkes og at 

russpørsmålet er en rutine i det daglige arbeidet. 

 

NAV 

NAV Iveland har ingen eksakte tall for antall personer med rusmiddelrelaterte personer som 

de er i kontakt med. Det er også vanskelig å si noe om utviklingen de siste 3-5 år, da alle 

ansatte ved kontoret har vært ansatt mindre enn 3 år. De anslår i underkant av 15 stykker, men 

melder om sannsynelige mørketall. NAV Iveland anslår at de har henvist et par personer til 

rusbehandling eller psykiatribehandling pga rus de siste 3 årene, men antallet personer med 

kombinasjonsproblematikk rus/psykiatri er ikke kjent. Prosjektet tar sikte på om mulig å 

oppdatere kompetansen også på dette området. NAV Iveland har ikke vært i kontakt med 

noen gravide rusmiddelmisbrukere eller gitt oppfølging knyttet til dette.  

Mennesker med rusmiddelproblemer gis tilbud om samtale og henvisning, men det har vært 

gitt lite boligsosial oppfølging fra NAV. De tilbys noe mer hjelp og tettere oppfølging enn 

andre brukere ved kontoret og krever noe mer ressurser. 

Boligmarkedet i kommunen oppleves som begynnende vanskelig pga mye tilflytting til 

kommunen. NAV-kontoret melder om utfordringer knyttet til at rusbruk er vanskelig å fange 

opp og at det trolig er mye skjult misbruk i kommunen. Kontoret følger også opp 

enkeltbrukere med store rusproblemer som krever veldig mye ressurser og som det er 

vanskelig å sette i gang tiltak for. NAV Iveland oppgir også at de har ønske og behov for 

samarbeid på rusfeltet, og et generelt behov for formell kompetanseheving, da de ansatte per 

dags dato kun har realkompetanse på rusfeltet. Det er en utfordring å klare å fange opp de som 

har problemer tidlig og vite hvordan de kan tilbys tilby riktig hjelp. 

 

Hjemmetjenesten/åpen omsorg og psykiatritjenesten: 

Hjemmetjenesten/åpen omsorg og psykiatritjenesten, som er en del av pleie og 

omsorgsenheten i kommunen, fikk per 1. mars 2011 overført rusarbeidsfeltet i kommunen fra 

NAV. Det ble imidlertid ikke overført ressurser til dette arbeidet, og rusarbeidsfeltet har ikke 

blitt ordentlig iverksatt og implementert i overtakende enhet slik det i utgangspunktet var 

tenkt. 

Hjemmetjenesten/åpen omsorg er i kontakt med LAR-brukere i kommunen. 
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2.2.3 Samtaler med salgs-/skjenkebevillingshavere 

Iveland har kun tre utsalgssteder for alkohol (tre Joker-butikker) plassert på hvert sitt tettsted i 

kommunen. Videre er det gitt kun én skjenkebevilling: Ogge Gjesteheim på Vatnestrøm. 

Man opplever ikke problemer eller utfordringer rundt salg av alkohol. Få unge under 18 år 

blir avslørt idet de prøver å kjøpe eller stjele alkohol fra butikkene, og overstadig berusede 

kunder som vil kjøpe alkohol representerer heller ikke et problem. 

Ved Ogge Gjesteheim rapporteres det også om få problemer rundt skjenking. Avstandene i 

kommunen er store, og kollektivtilbud finnes i praksis ikke. Det er dermed få mindreårige 

som ”henger” rundt Gjesteheimen. 

Ogge Gjesteheim opplever en utfordring når det er kaldt på vinteren. Når alle gjestene må ut 

etter at baren er stengt, har de måttet stå lenge ute og vente på drosje. De har dermed invitert 

noen av gjestene inn igjen på kaffe etter at alkoholserveringen er stengt. 

Ogge Gjesteheim er positive til at kommunen gir anledning til å skjenke innenfor de ytre 

rammene alkoholloven gir. Da kan de selv bestemme når de vil stenge, avhengig av pågang av 

gjester og andre forhold. 

 

2.2.4 Samlet vurdering/utfordringer i Iveland  

Rusbildet i Iveland er fortsatt noe uklart, spesielt når det gjelder den voksne delen av 

befolkningen, spesielt de eldre, har vi liten oversikt slik mange andre kommuner også sliter 

med. Det har vært signalisert fra flere hold at det er ønskelig med en koordinering av arbeidet 

og behov for at rusmiddelrelatert arbeid settes på dagsorden.  

Vi har stort fokus på (forebyggende) arbeid blant barn og unge. Forhold rundt eldre vil det 

også rettes søkelys mot. 

 

 

3. Rusmiddelpolitiske mål og strategier 
 

3.1 Nasjonale mål og strategier 

 

Alkohollovens formål er å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for 

enkeltpersoner og for samfunnet, noe som også samsvarer med regjeringens hovedmål for 

rusmiddelpolitikken. Opptrappingsplanen for rusfeltet omfatter hele rusområdet og inneholder 

tiltak innen forebygging, behandling, rehabilitering og oppfølging. Denne er forlenget ut 2012 

og legger føringer for arbeidet innen rusfeltet i denne perioden. Opptrappingsplanen skisserer 

økt satsing innenfor planens fem hovedmål:  

 

3.1.1 Tydelig folkehelseperspektiv 

 

Når forbruket av rusmidler øker, øker omfanget av negative sosiale og helsemessige 

konsekvenser, herunder sykdom og ulykker. Det er derfor behov for å redusere befolkningens 

samlede forbruk av alkohol, og å forsøke å bidra til at færre bruker narkotika. Strategier 

knyttet til pris og tilgjengelighet, er fundamentet for innsatsen for å redusere forbruket. Det er 

dessuten viktig å styrke forebyggingsinnsatsen og skape trygge oppvekstmiljø, forsøke å 

redusere omfanget av illegal omsetning og feil bruk av legemidler, informere om 

skadevirkninger av rusmidler, styrke arbeidet mot illegale rusmidler, samt øke fokus på bruk 

av alkohol i tilknytning til arbeidslivet. 
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3.1.2 Bedre kvalitet og økt kompetanse 

 

Personer med rusmiddelproblemer har rett til gode tjenester og det er viktig at disse 

kjennetegnes av kvalitet. Regjeringen satser derfor på kvalitet og kompetanse i rusarbeidet, 

gjennom kunnskap, kompetansespredning, fagutvikling og rekruttering, som alt henger 

sammen. Det er behov for et kvalitetsløft som tar hensyn til at rusfeltet er mangfoldig, 

tverrfaglig og at det omfatter både offentlige virksomheter og private og frivillige 

organisasjoner. Det er derfor behov for samarbeid på flere områder. Det legges opp til at flere 

skal få videreutdanning i rusproblematikk. Organiseringen av kommunalt rusarbeid og i 

spesialisthelsetjenesten skal styrkes, og det skal utarbeides redskap for å heve kvaliteten på 

tjenestene. Det skal også utarbeides et styringssystem for tjenestene på rusfeltet for å sikre 

oversikt, dokumentasjon og statistikk. 

 

3.1.3 Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering 

 

Tilgjengelighet i tilbudet til barn og unge er sentralt. Regjeringen vil heve kompetansen og 

sette inn tiltak for å oppdage og tilby riktig hjelp tidligere enn i dag. Regjeringen vil innføre 

ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år som sliter med rusmiddelproblemer eller 

psykiske lidelser.  Det er et mål at alle personer med rusmiddelavhengighet skal møtes med et 

utgangspunkt om at de har behov for akutt hjelp. Regjeringen skal derfor styrke kapasiteten 

og opprette flere behandlingsplasser i tverrfaglig spesialisert behandling, herunder 

legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Samtidig er Regjeringen opptatt av å styrke det 

kommunale rusarbeidet gjennom bedre individuell oppfølging, lavterskeltiltak, oppsøkende 

tjenester, og flere ansatte i omsorgstjenestene. For at tjenestene skal gjøres mer tilgjengelige 

for personer som soner i fengsel skal Regjeringen gjennomføre flere fengselsdøgn i 

behandling og rehabilitering, og etablere rusmestringsenheter i fengslene. 

For å bidra til å bekjempe fattigdom, og at flere vanskeligstilte på arbeidsmarkedet, kommer i 

arbeid, er det innført Kvalifiseringsprogram for personer med vesentlig nedsatt 

arbeids- og inntektsevne, for dem som har ingen eller begrensede rettigheter i folketrygden. 

 

3.1.4 Mer forpliktende samhandling 

 

Personer med rusmiddelproblemer har ofte sammensatte problemer, og derfor behov for 

langvarig oppfølging. Å styrke samhandling og samarbeid mellom ulike tjenester er spesielt 

viktig for denne gruppen. Regjeringen innfører en særskilt rapportering for å forbedre 

samhandlingen mellom tjenestene og dermed gjøre den mer forpliktende. Det viktigste 

verktøyet for samhandling, er utarbeiding av individuell plan, som er lovpålagt. Opplæringen i 

å utarbeide individuelle planer skal styrkes. Bruken av avtaler som virkemiddel for samarbeid 

og samordning mellom ulike aktører skal økes. Regjeringen har inngått en ny nasjonal 

rammeavtale med KS om samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten der 

også rusfeltet er inkludert. 

 

3.1.5 Økt brukermedvirkning og bedre ivaretakelse av barn og pårørende 

 

For å sikre bedre tjenester, vil Regjeringen vil løfte fram brukerperspektivet. Tiltak for barn 

av foreldre med psykisk sykdom og rusmiddelproblemer skal prioriteres. Kommunene trenger 

økt kompetanse i å identifisere og intervenere tidlig overfor barn som trenger det. Det 

kommer en ny stilling i et fagteam i hver region, og på denne måten står det statlige 

barnevernet bedre rustet til å drive opplæring og veiledning til kommunene. Det utarbeides en 
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egen nasjonal strategi for tidlig intervensjon. Det at mange pårørende har store ubrukte 

ressurser, gir et forbedringspotensiale i å bruke disse ressursene bedre 

 

3.2 Kommunale mål og strategier 

 

Iveland kommune sin visjon i kommuneplanen fram mot 2020 er: ”Iveland kommune – Et 

godt sted å bo!”. Kommunens hovedmål i denne perioden er ”1500 innbyggere i 2015”. Det 

trekkes fram som delmål at Ivelands innbyggere skal ha gode levevilkår, de eldre skal oppleve 

en verdig alderdom og at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår. I rusmiddelpolitisk 

sammenheng henger dette tett sammen med både alkohollovens intensjon og de nasjonale 

føringer på rusfeltet.  

Kommuneplanen trekker fram at Iveland kommune som arbeidsgiver skal arbeide for å 

”rekruttere, utvikle og beholde dyktige og motiverte ansatte”. Som kommunedelplan er det 

viktig at også rusmiddelpolitisk handlingsplan følger opp dette punktet. Ut i fra vurderingen 

som er gjort om rusfeltet i kommunen, ser en at det vil være behov for å innhente eller utvikle 

kompetanse på rusarbeid. Kommunen har stort fokus på befolkningsvekst, noe som også bør 

tas i betraktning når en tenker langsiktig rusarbeid. Kommunens innbyggertall vokser, det er 

større mobilitet enn tidligere og nærheten til større kommuner er viktige realiteter i 

forbindelse med planarbeid på rusfeltet. Det er viktig å kunne tilby alle innbyggere tidlig og 

riktig hjelp på rusfeltet for de det måtte gjelde. 

Kommunedelplanen ”Plan for barn og unge” må også sees i sammenheng med 

rusmiddelpolitisk handlingsplan. Denne beskriver en rekke tiltak, som hovedsakelig på 

forebyggende nivå, fremstår som rusforebyggende for barn, unge og deres familier. I tillegg er 

også kommunens folkehelseplan tilstøtende og delvis overlappende med tanke på at rus og 

rusforebygging er svært relevant sett i et folkehelseperspektiv.  

Samhandlingsreformen vil medføre endret fordeling i kostnader og behandling mellom 

kommune og stat. Dette vil influere kommunens fremtidige rus- og rusforebyggende arbeid. 

 

3.2.1 Mål og innsatsområder for rusarbeid i Iveland kommune 

Alkohollovens målsetning om å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelmisbruk 

har for enkeltpersoner og for samfunnet skal også ligge til grunn for rusmiddelpolitikken i 

Iveland kommune.  

 

Barn, unge og deres familier: 

Kommunen skal bidra til rusfrie oppvekst- og ungdomsmiljøer gjennom ulike tiltak, både 

allerede igangsatte og nye planlagte tiltak.  

Det er en målsetting i det videre arbeid både å øke debutalderen for elevene i ungdomsskolen 

opp mot 14 år (se pkt 2.2.1), samt iverksette tiltak slik at andelen som har vært åpenbart 

beruset går ned. Det skal tilbys rusfrie ungdomsmiljø i kommunal regi, og det er viktig med 

økt samarbeid og økonomisk støtte til frivillige lag og foreninger.  

Rusfritt familieliv er et fokusområde. En ønsker å iverksette tiltak for bevisstgjøre foreldre om 

foreldrelanging, og hindre at mindreårige blir tilbudt alkohol hjemme.  

 

Mennesker med rusmiddelproblematikk:  

Det er et mål for kommunen å kunne gi tidlig og riktig hjelp til mennesker med 

rusavhengighet og deres familier. Det er et mål å sette rus-/alkoholbruk på dagsorden som en 

naturlig del av kontakten med kommunehelsetjenesten. 
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Forebygging: 

En rekke tiltak er allerede iverksatt når det gjelder forebygging av rusmiddelmisbruk i 

kommunen. I tillegg til viktig forebyggende rusarbeid knyttet til barn, unge og deres familier 

ønsker kommunen å sette søkelys på (bil-)kjøring i ruspåvirket tilstand. Mørketallene er 

sannsynligvis ganske store, da politiet oppgir å ha ressursmangel knyttet til hyppigere 

kontroller i kommunen. Det er derfor et mål å sette inn grundig, forebyggende 

holdningsarbeid og gjennomføring av jevnlige kontroller parallelt. I tillegg ønsker en å 

redusere tilgjengeligheten av alkohol gjennom begrensinger i lokale alkoholpolitiske 

retningslinjer. 

 

Kartlegging: 

Ungdomsundersøkelsen (der spørsmål knyttet til rus også er inkludert) bør gjennomføres 

årlig. Det planlegges en levekårsundersøkelse som skal gjennomføres i hele kommunen, og 

den vil også trolig kartlegge litt mer av rusfeltet blant den voksne delen av befolkningen. Det 

bør utarbeides skriftlige rutiner og tydelig ansvarsfordeling for rusarbeid i kommunen. Og det 

er viktig med en felles kompetanseheving på rusfeltet for aktuelle/berørte enheter. 

 

En kartlegging og større fokus på aldersgruppen 16-30 år samt de eldre er også prioritert. 

 

 

4.0  Alkoholpolitiske retningslinjer  
Frem til i dag har kommunens salgs- og skjenkepolitikk vært ivaretatt gjennom Alkoholloven 

og det meldes, etter rutinemessige kontroller slik loven krever, ikke om brudd på salgs- og 

skjenkelovgivningen. Gjennom denne planens mer helhetlige satsing på rusarbeid i Iveland 

kommune og sett i lys av de både forebyggende, iverksatte og planlagte tiltakene på rusfeltet, 

har en utarbeidet lokale alkoholpolitiske retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i 

kommunen (se vedlegg). Dette er knyttet til kommunens målsetninger om å bl.a. redusere 

totalforbruket av alkohol i kommunen og senke debutalder for alkohol. I hovedsak går de 

kommunale retningslinjene på en innstramming i forhold til alkoholloven på følgende 

punkter: 

- Sørge for grundigere opplæring av de som skal selge og skjenke alkohol i kommunen. 

- Reduserte skjenketider i mer sentrumsnære strøk. 

- Reduserte skjenketider fra kl 03.00 til kl 02.00. 

- Restriktiv salgs- og skjenkepolitikk knyttet til arrangement, lokaler eller tidspunkter 

hvor barn og unge vil kunne antas å være til stede. 

- Forplikte frivillige lag og foreninger med kommunal støtte, som har barn og unge som 

målgruppe, til å ha alkoholfrie arrangementer. 

 

 

 

5.0  Tiltak og tiltaksmatrise 

 
I dette kapittelet har vi forsøkt å vise hvilke iversatte og planlagte tiltak kommunen har fokus 

på i sitt rusrelaterte arbeid. Matrisen skiller mellom allmennforebyggende tiltak, 

forebyggende tiltak for utsatte grupper og oppfølging og rehabilitering av 

rusmiddelmisbrukere. En har forsøkt å skissere kostnadsrammen på tiltakene, og de aller 

fleste tiltakene er tenkt gjennomført i ordinær drift innenfor vedtatte økonomiske rammer. 

 

Etter matrisen følger en litt mer utfyllende forklaring av de ulike tiltakene. 
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TILTAK 

Mål 

Almen-

forebyggende tiltak 

Forebyg-

gende tiltak 

for 

risikoutsatte 

grupper 

Oppfølging og 

rehabilitering av 

rusmiddel-

misbrukere 

Ansvarlig 

Iverksatt 

 

Plan-

lagt i 

verk-

satt Kostnad 

Prosjekt rus/prosjektleder 

rus ansettes i 50 % 

stilling 

 

Kap 5.1 

Helhetlig og 

tverrfaglig 

organisering av 

tjenestetilbudet. 

Oparativt rusarbeid. 

Utrede veien videre. 

Alle aldersgrupper Alle 

aldersgruppe

r 

Alle aldersgrupper Styringsgruppe/Kommunal

sjef 

2011 2011-

2013 

Prosjekt- 

midler tilført 

kr 275.000. 

Tilført 

86.000,- til 

utarb rusplan 

og komp.hev 

Ruskoordinator 

Kap 5.1 

Bedre kvalitet og økt 

kapasitet i 

tjenestetilbudet til 

rusmiddelavhengige 

i kommunen. 

Alle aldersgrupper Alle 

aldersgruppe

r 

Alle aldersgrupper Komm. 

sjef. 

 2013 Ca 30 % 

stilling? 

Rusmiddelbruk i og rundt 

graviditet/ tweak/tigris 

Kap 5.2.1 

Hindre bruk av 

rusmidler under 

graviditeten. 

Hindre belastende 

rusmiddelbruk blant 

sped- og 

småbarnsforeldre. 

Ivareta Lov om 

kommunale helse og 

omsorgstjenester kap 

10 

Gravide/  spedbarns 

foreldre 

Gravide/  

spedbarns 

foreldre 

Gravide/  

spedbarns foreldre 

Prosjektleder rus/helseavd.  2013 Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 

Ressursgruppa for barn i 

rusfamilier 

Kap 5.2.2 

Informasjon til 

foreldre, 

kompetanseheving 

for personale – 

handlingsplan 

implementeres 

Barnefamilier Barnefamili

er 

 SLT-koordinator 2009  Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 
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TILTAK 

Mål 

Almen-

forebyggende tiltak 

Forebyg-

gende tiltak 

for 

risikoutsatte 

grupper 

Oppfølging og 

rehabilitering av 

rusmiddel-

misbrukere 

Ansvarlig 

Iverksatt 

 

Plan-

lagt i 

verk-

satt Kostnad 

Familieteamet 

Kap 5.2.3 

Utøvende for 

ressursgruppa – 

veiledning for 

foreldre og personale 

i skoler og 

barnehager 

 Barnefamili

er 

Barnefamilier Helseavd. 2007  Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 

Foreldreveiledning for 

småbarnsforeldre 

Kap 5.2.4 

Å gi foreldre verktøy 

som gjør de trygge i 

å være foreldre. At 

de får kunnskap om 

barns behov for å gi 

et trygt 

tilknytningsmønster 

fra dag 0. 

Familier m/ barn fra 

0 til 6 år 

Familier m/ 

barn fra 0 til 

6 år 

 Prosjektgruppe 

Foreldreveiledning for 

småbarnsforeldre 

2011 2013 Tilført  

200 000 

over 2 år 

Zippys venner 

Kap 5.2.5 

Forebyggende i 

forhold til 

rusrelaterte 

problemstillinger. 

 

Småskoletrinn   Helse/ skole 2007  Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 

Regnbueprogrammet/ evt 

annet. 

Kap 5.2.6 

Forebyggende i 

forhold til 

rusrelaterte 

problemstillinger. 

Mellomtrinn Mellomtrinn

/ familier 

Mellomtrinn/ 

familier 

Helse/SLT  2012 Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 
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TILTAK 

Mål 

Almen-

forebyggende tiltak 

Forebyg-

gende tiltak 

for 

risikoutsatte 

grupper 

Oppfølging og 

rehabilitering av 

rusmiddel-

misbrukere 

Ansvarlig 

Iverksatt 

 

Plan-

lagt i 

verk-

satt Kostnad 

Kjærlighet og grenser 

Kap 5.2.7 

Styrke 

kommunikasjon og 

relasjon i familien. 

Styrke familien og 

tenåringen i møte 

med samfunnets 

utfordringer. 

Forebygge bruk av 

alkohol og andre 

rusmidler blant 

tenåringer 

 

7.klasse + foreldre   Skole/ helse 2010  20.000,- årlig 

fra budsjett 

for plan for 

barn og unge 

Moonlight Iveland 

 

Kap 5.2.8 

Aktivitetshus. 

Hovedmålsettingen 

er å gi ungdom økt 

selvtillit. 

Et alternativ til 

ungdom som ikke er 

med i noe organisert. 

Et sted å samles i 

rusfrie, trygge 

omgivelser 

Ungdomstrinn, vgs Ungdomstri

nn, vgs 

 SLT- 

koord./oppvekst/kultur 

2010  620.000,- 

innarbeidet i 

budsjett 

Ungdoms 

Undersøkelsen 

Kap 5.2.9  

Digital undersøkelse 

av rusvaner 

Ungdomstrinn   Oppvekst/skole 2011  Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 
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TILTAK 

Mål 

Almen-

forebyggende tiltak 

Forebyg-

gende tiltak 

for 

risikoutsatte 

grupper 

Oppfølging og 

rehabilitering av 

rusmiddel-

misbrukere 

Ansvarlig 

Iverksatt 

 

Plan-

lagt i 

verk-

satt Kostnad 

Kjernegrupper 

 

Kap 5.2.10 

Tverrfaglig 

støttegruppe for 

utsatt ungdom 

 Ungdomstri

nn, vgs 

Ungdomstrinn, 

vgs 

Skole/ 

SLT 

2008  Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 

Kast masken  

 

Kap5.2.11  

Rusforebyggende 

program for 

ungdomsskolen 

Ungdomstrinn   Skole/ Moonlight 2005?  Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 

Natteravner 

 

Kap 5.2.12 

Voksne som er til 

stede for barn og 

unge når de ferdes 

ute på kvelds- og 

nattetid 

Alle aldersgrupper Alle 

aldersgruppe

r 

 Frivillig 

Sentralen/SLT 

2007  Samarbeidsav

tale Frivillig-

sentralen og 

Iveland 

kommune 

 

Plakatkampanje 

 

Kap 5.2.13 

Informasjon til alle Alle aldersgrupper   Ressursgruppa for barn i 

rusfamilier/SLT 

2010  Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 

Brosjyre oppvekst/helse 

 

Kap 5.2.14 

Utgangspkt. for 

foreldresamtale – 

skoler barnehager-

helsestasjon 

Barnefamilier   Ressursgruppa for barn i 

rusfamilier/SLT 

2010  Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 

Rusdag på u-skolen 

 

Kap 5.2.15 

Fokus på 

ungdomsundersøkels

en og forebygging 

Mellom og u-trinn   Skole/oppvekst  2012 Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 
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TILTAK 

Mål 

Almen-

forebyggende tiltak 

Forebyg-

gende tiltak 

for 

risikoutsatte 

grupper 

Oppfølging og 

rehabilitering av 

rusmiddel-

misbrukere 

Ansvarlig 

Iverksatt 

 

Plan-

lagt i 

verk-

satt Kostnad 

Levekårsundersøkelse/ 

Brukerplan 

 

Kap 5.2.16 

Kartlegge omfang og 

karakteren av 

rusmiddelmisbruk i 

kommunen 

Ungdom/voksne/el

dre 

  Oppvekst/ 

Rus/Folkehelse 

 2013 

 

Ca 25000,- 

årlig 

Eldre og rus 

 

Kap 5.2.17 

Kompetanseheving Eldre  Eldre  Eldre  Ruskoordinator / Pleie og 

omsorg 

 2012 Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 

Boligsosial oppfølging 

 

Kap 5.2.18 

 

 

Kompetanseheving 

Åpen omsorg, NAV? 

Alle aldersgrupper Alle 

aldersgruppe

r 

Alle aldersgrupper Rus/ 

pleie og omsorg/ NAV 

 2013 Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 

Behandlingsplasser. 

Avklaring av behov, 

muligheter og tilbud 

 

Kap 5.2.19 

Interkommunalt 

samarbeid? 

Kartlegging i 

prosjektperioden 

  Voksne Prosjektleder rus 2011   

Promillekontroll 

 

 

Kap 5.2.20 

Gjennomføre 

kontroller 

regelmessig i forb. 

med 

helg/arrangementer. 

Økt samarbeid og 

dialog med politiet. 

Oppfordre til 

hyppigere kontroller 

Ungdom og voksne Ungdom og 

voksne 

 Politi/Prosjektleder 

rus/SLT-koordinator 

 2012 Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 

Samarbeid fastlege, 

NAV, arbeidsgiver 

Økt samarbeid og 

dialog. 

Alle i yrkesaktiv 

alder 

Alle i 

yrkesaktiv 

Alle i yrkesaktiv 

alder 

Aktuelle aktører  2012 Daglig drift 

innenfor 
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Kap. 5.2.21 alder vedtatt 

ramme 

AKAN 

Kap. 5.2.22 

Etablere AKAN i 

Iveland kommune 

Alle ansatte i 

kommunen 

Alle ansatte 

i kommunen 

Alle ansatte i 

kommunen 

Rådmannen  2012 Daglig drift 

innenfor 

vedtatt 

ramme 
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Kommentarer til de enkelte punkt i matrisen: 

  

5.1 Prosjekt rus og ruskoordinator 
Kommunen har fått midler til opprettelse av stilling som ruskonsulent gjennom søknad til 

halsedirektoratet. Tildelingen, kr. 275 000,- sannsynligvis over 3 år, har ”Bedre kvalitet og 

økt kapasitet i tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige i kommunen” som målsetting. 

En koordinering av rusarbeidet i kommunen er noe flere av enhetene har meldt inn som ønske 

og en ønsker gjennom denne planen å legge noen føringer/retningslinjer/arbeidsområder for 

hva ruskoordinatoren skal arbeide med de neste 3-4 årene.  

En sentral oppgave for denne personen vil være kompetanseheving på rusfeltet. Prosjektleder 

skal bidra til at arbeidet blir satt på dagsorden, implementert i organisasjonen og evaluert.  

I tillegg er det ønskelig at en i den neste perioden kartlegger og setter i verk tiltak, 

eksempelvis med tanke på den voksne og eldre delen av befolkningen.  

 

Operativt rusarbeid vil i tillegg prioriteres umiddelbart. 

 

5.1.1 Organisering av rusarbeidet 

Samarbeid på tvers av yrkesgrupper og etater er nødvendig for å imøtekomme ulike behov på 

rusfeltet.  

 

5.2 Iverksatte og planlagte tiltak fordelt på aldersgrupper 

Iveland kommune tilstreber en helhetlig tenkning på rusfeltet. Tiltakene som iverksettes skal 

favne flest mulig med tanke på aldersfordeling og livssituasjon, og være både forbyggende og 

terapeutisk rettet. 

Avsnittet 5.2 viser behov og tiltak i aldersgruppene fra før fødsel til pensjonsalder. 

 

5.2.1 Rusmiddelbruk i og rundt graviditet  

Bruk av rusmidler under graviditet er en problemstilling som har fått lite oppmerksomhet i 

kommunen. Prosjektet TIGRIS, Kompetansesenter rus – region sør har som målsetting å 

 Hindre bruk av rusmidler under graviditeten 

 Hindre belastende rusmiddelbruk blant sped- og småbarnsforeldre.  

Det kan på sikt være aktuelt å delta i prosjektet, evt. ta i bruk forkortet versjon av tiltakene. 

TWEAK er et kartleggingsredskap for gravide som det kan være aktuelt å ta i bruk. 

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap. 10 legges til rusprosjektet i 

prosjektperioden. Etter prosjektperioden må det avklares hvor dette ansvarsområdet 

organisatorisk skal plasseres.  

 

5.2.2. Ressursgruppa for barn i rusfamilier 
Gjennom Kompetansesenter rus – region sør deltar skoler, barnehager, helsestasjon, 

barnevern og SLT-koordinator i prosjektarbeid rettet mot barn som er utsatt for voksnes 

rusbruk. 

Ressursgruppa har styrket kompetanse om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon.  

Ved tverrfaglig samarbeid er gruppa en ressurs for ansatte som er i kontakt med risikoutsatte 

barn og unge. I tillegg jobbes det forebyggende, bla. ved å spre informasjon. Det er utarbeidet 

en handlingsplan for arbeidet, ”Fra bekymring til handling”, se vedlegg. 

 

5.2.3. Familieteamet 
Dette er et tverrfaglig forum som bistår barn og foreldre i skole og barnehage. Gruppa er 

tilknyttet ressursgruppa for barn i rusfamilier, og består av helsestasjon, psykiatriske 

Tiltak for å redusere etterspørselen etter rusmidler 

Oppfølging og rehabilitering av rusmiddelbrukere 
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sykepleiere og barnevern. Skoler, barnehager, familier og enkeltpersoner kan henvende seg 

ved bekymring, og en kommer i felleskap fram til individuelle tiltak.  

 

5.2.4. Foreldreveiledning for småbarnsforeldre 

Helsestasjon, PPT, barnehage og SLT- koordinator utarbeider i samarbeid med 

Kompetansesenter rus – region sør et opplegg som er rettet mot småbarnsforeldre. En ønsker 

å nå foreldre så tidlig som mulig med informasjon om foreldrerollen, særlig i forhold til bruk 

av rusmidler. 

Prosjektet startet høsten 2011, og er beregnet ferdig i høsten 2013. Kompetansesenteret støtter 

prosjektet med kr. 200 000, fordelt over 2 år. 
 

5.2.5. Zippys venner. 
Zippys venner er et program for 1. årstrinn i barneskolen. Programmet er utarbeidet av 

organisasjonen Voksne for barn, og drives av helsestasjonen i Iveland. 

Det fokuserer på å takle problemer og følelser og å kunne støtte andre. Opplegget er 

forebyggende. i forhold til rusrelaterte problemstillinger. 

 

5.2.6. Regnbueprogrammet/ annet opplegg rettet mot barn på mellomtrinnet 

Ressursgruppa for barn i rusfamilier har fått informasjon om Regnbueprogrammet, som er 

tilknyttet Sørlandets sykehus. En vurderer å ta det i bruk. 

 

5.2.7. Kjærlighet og grenser 

Dette er et familiestyrkende program som tilbys på 7. trinn til elevene og foreldrene. Det er et 

samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten og består av familiesamlinger og 

foreldresamlinger på kveldstid, og elevsamlinger i skoletida. 

 Målsetting: 

-styrke kommunikasjon og relasjon i familien 

-styrke familien og tenåringen i møte med samfunnets utfordringer 

- forebygge bruk av alkohol og andre rusmidler blant tenåringer 

 

5.2.8. Moonlight Iveland 

Et rusfritt fritidstilbud for ungdomskoleelever i samarbeid med Vennesla kommune. De 

ansatte samarbeider med SLT i Iveland om forebyggende tiltak for ungdom. 

- Et alternativ til ungdom som ikke er med i noe organisert. 

- En plass der ungdommen kan samles i trygge omgivelser. 

- Et sted der ungdommen blir sett for sine ressurser. 

- Et sted der ungdommen kan være med å bestemme. 

 

5.2.9. Ungdomsundersøkelsen 

Rusundersøkelse på ungdomstrinnet har tidligere vært gjennomført i papirformat, og i 

samarbeid med setesdalsregionen.  

Det er nå utarbeidet en undersøkelse for Iveland med spørsmål tilsvarende de andre 

knutepunktkommunene. Teknikk og innhold er i en prosess, og en tilstreber en undersøkelse 

som kan sammenlignes med andre kommuner.   

Det er også et mål å gjennomføre en årlig levekårsundersøkelse, der resultatene blir en del av 

en levekårsrapport. 
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5.2.10. Kjernegrupper 

Dette er tverrfaglige grupper som består av skole, helsestasjon, miljøarbeider Moonlight, PPT 

og politi. Arbeidsmåten tilsvarer familieteamets, men er rettet mot ungdomsskoleelever og 

elever i videregående skole. SLT-koordinator er medlem i enkelte kjernegrupper 

 

5.2.11. Kast Masken 

Kast Masken er et landsomfattende forebyggingsprogram med fokus på alkoholbruk blant 

ungdom. Programmet ønsker i særlig grad å påvirke debutalderen for alkohol – samt bidra til 

reduksjon av ungdommens alkoholbruk.  

Kast Masken har vært i virksomhet i 15 år. 

Iveland skole har benyttet seg av opplegget i noen år, og gir positive tilbakemeldinger 

 

5.2.12. Natteravner 

Frivilligsentralen har tatt initiativ til tiltaket, som går ut på at voksne frivillige er til stede for 

barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid. Det har vært vanskelig å mobilisere nok 

frivillige, og en vil i samarbeid med skole, SLT og Moonlight forsøke å få til et mer 

kontinuerlig arbeid. 

 

5.2.13. Plakatkampanje 
Høsten 2010 tok ressursgruppa for barn i rusfamilier initiativ til en plakatkampanje rettet mot 

foreldre: «Vær en rollemodell – sett grenser for alkoholbruk i hjemmet.» En tenker seg at 

plakaten kan endres. Eksempel på tema å ta opp: - Holdning mot langing.- Advarsel mot 

promillekjøring. 

 

5.2.14. Brosjyre oppvekst/helse 

Brosjyren har vært delt ut siden høsten 2010, på initiativ fra ressursgruppa for barn i 

rusfamilier. En tilstreber å fornye denne, og fokusere på ulike problemstillinger. 

 

5.2.15. Rusdag på u-skolen 

Som oppfølging av den årlige ungdomsundersøkelsen. Oppvekst og skole samarbeider om 

opplegg. 

 

 

5.2.16. Brukerplan/Rusundersøkelse til foreldre 

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av 

rusmiddelmisbruk i kommunen. At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også svært 

nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere tjenestene 

riktig. 

En vil vurdere om dette bør satses på, satt opp mot undersøkelse rettet mot foreldre. 

 

5.2.17. Eldre og rus. 

Hva vet vi om konsekvensene av eldres bruk av alkohol og legemidler, og hvordan kan vi 

forebygge og intervenere skadelig bruk? I samarbeid med Helsedirektoratet, KoRus og 

Nettverk eldre og rus Oslo arrangerer Actis- rusfeltets samarbeidsorgan en konferanse om 

eldres bruk av alkohol og legemidler. 

Deltagelse på konferansen, eventuell annen kompetanseheving vurderes. 

 

5.2.18. Boligsosial oppfølging 
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Kommunen skal tilby boligsosial oppfølging til brukere som har behov for det. NAV, Åpen 

omsorg og psykiatritjenesten har til nå hatt denne oppgaven. Området bør få et større fokus. 

5.2.19. Behandlingsplasser 

Prosjekt rus skal undersøke og avklare behov og muligheter når det gjelder rusbehandling og 

alternative omsorgstilbud. 

 

5.2.20. Promillekontroll 

På bakgrunn fra opplysninger fra politiet om sannsynlige mørketall med tanke på (bil-) 

kjøring i ruspåvirket tilstand, ønsker en å legge til rette for en tettere dialog med 

kontrollmyndighetene på dette. SLT-koordinator og prosjektleder rus har som mål å jobbe 

med holdningsendringer knyttet til dette. 

 

5.2.21. Samarbeid fastlege, NAV og arbeidsgiver 

Vurdere behovet for økt samarbeid og koordinering mellom fastlege, NAV og arbeidsgivere 

ifm. bl.a. dobbeltdiagnose. 

 

5.2.22. AKAN 

AKAN-program etableres for alle ansatte i Iveland kommune. 

 

 
6.0  Gjennomføring og oppfølging av planen 
Planen skal ha et 3-årig forløp og er i løpet av 2011 diskutert i ulike faglige fora. Den har 

derfor et bredt engasjement bak seg. I første omgang er ulike berørte enheter og fagpersoner 

bedt om å uttale seg om rusfeltet i kommunen og planen har deretter blitt lagt ut til offentlig 

høring.  

 

6.1 Ansvarsfordeling 

Prosjektleder/ruskoordinator vil ha det daglige ansvaret for implementering og iversetting av 

planens skisserte kartlegginger og tiltak og prosjektleder vil rapportere til styringsgruppen i 

løpet av prosjektperioden, det vil si ut 2013. Styringsgruppen vil, i tillegg til 

prosjektleder/ruskoordinator, bestå av: Kommunalsjef, kommunelege, NAV-leder, SLT-

koordinator og pleie og omsorgsleder.   

Involverte enheter er på sin side ansvarlige for at skisserte tiltakene iverksettes, se 

tiltaksmatrise i kapittel 5.0. Det forutsettes her et tett samarbeid med 

prosjektleder/ruskoordinator. Ved prosjektets slutt må en ha avklart hvilken enhet som overtar 

ansvaret for rusarbeidet i kommunen. 

 

 

6.2 Økonomiske konsekvenser 

De fleste av tiltakene i denne planen, som allerede er igangsatt, vil kunne gjennomføres 

innenfor kommunens ordinære drift. Enkelte av de skisserte tiltakene, er allerede 

kostnadsvurdert gjennom ”Plan for barn og unge”, og dermed vedtatt gjennom denne. Nye 

tiltak som skisseres i denne rusplanen, vil få følgende økonomiske konsekvenser: 

Prosjekt rus blir organisatorisk plassert under kommunalsjefens område og styringsgruppa har 

ansvaret for å se til at både iverksatte og skisserte tiltak i planen blir fulgt opp. 

 

Kommunens forventede inntekter: Bevillingsgebyrer for salg og skjenking er svært begrenset 

da det er snakk om 3 alkoholutsalg og 1 skjenkested i kommunen pr 01.01.12. Kommunen har 

for øvrig minimumsgebyr for disse. Egenbetaling fra bruker for institusjonsopphold 

(vederlagsbetaling) har ikke vært en aktuell problemstilling for kommunen tidligere og må 
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evt. undersøkes nærmere i løpet av prosjektperioden i forbindelse med avklaring av tilbud og 

muligheter for rusbehandling. Ulike tilskuddsordninger fra statlige myndigheter er allerede 

budsjettert inn i tiltaksmatrisen med kr 275.000 i STYRK-midler fra Fylkesmannen i 2011, 

2012 og 2013. Disse midlene skal som kjent brukes til finansiering av prosjektleder rus i 

prosjektperioden i 50 % stilling. I tillegg fikk kommunen tilført 86.000,- på slutten av 2011 til 

utarbeidelse av kommunal rusplan og kompetanseheving knyttet til dette. 

 

 

6.3 Rullering av planen 

Prosjektleder rus og styringsgruppa foretas en fortløpende evaluering av tiltakene beskrevet i 

kapittel 5 i denne planen. Etter prosjektets slutt 31.12.2013 er det overtakende enhet sitt 

ansvar å evaluere tiltakene. Rusmiddelpolitisk handlingsplan behandles i hver 

kommunestyreperiode og en tar derfor høyde for en rullering av planen innen 30. Juni 2016, 

jfr. Alkoholloven. 

I forbindelse med rulleringen, bør planen i sin helhet evalueres. Samtidig skal det foretas en 

ny kartlegging og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Iveland kommune. 

Gjennom en slik evaluering, vil en kunne se hvorvidt kommunen har innfridd sine 

målsetninger og være bestemmende for hvorvidt det er behov for å gjøre endring i tiltakene. 
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1. Målsettinger 
Ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger skal det tas hensyn til den rusmiddelpolitiske 

handlingsplanens overordnede mål om å redusere de negative konsekvensene som bruk av 

rusmidler har for enkeltpersoner og for lokalsamfunnet og hovedmålene: 

 Forebygge og redusere bruken av rusmidler i Ivelands befolkning generelt 

 Hindre at ungdom under 18 år bruker alkohol og narkotika 

Det skal samtidig legges til rette for et variert tilbud av skjenke- og salgssteder; både av 

hensyn til de fastboende, tilreisende, hytteeiere og kommunens næringsliv. 

 

2. Søknad om bevilling 

Søknad om salgs- eller skjenkebevilling skal inneholde/vedlegges følgende: 

 firmaattest 

 skatteattest 

 tegninger av lokalene 

 konseptbeskrivelse 

 bevis for bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder 

 bevis for etablererprøve for styrer ved serveringssted 

 tiltak for internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven 

overholdes 

3. Salgsbevillinger 

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) gis 

kun til dagligvareforretninger. 

 

Med dagligvareforretning menes landhandel, supermarked e.l. som har et ordinært og variert 

dagligvaresortiment. Storkiosker, gatekjøkken e.l. kan ikke tildeles salgsbevilling. 

 

Det settes ikke begrensning (tak) på antall salgsbevillinger i Iveland kommune for 

alkoholholdig drikk gruppe 1. 

 

Salgstidene følger alkohollovens maksimaltider for alkoholholdig drikk gruppe 1. Det skal 

likevel vurderes å avslå søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 fra 

dagligvareforretning, subsidiært å begrense salgstiden, hvor det foreligger "særlige grunner" 

(salgsstedets lokalisering m.v., jfr. målsettingene under pkt. 1). 

 

Kunnskapsprøven må gjennomføres. 

 

Alle salgssteder plikter å tilby kundene et variert sortiment av alkoholfrie drikker. 

 

4. Skjenkebevillinger 

 Det skal legges til rette for et variert tilbud av skjenke-/spisesteder. Det settes ikke 

begrensning (tak) på antall skjenkebevillinger. 

 Det kan gis skjenkebevilling til alle typer alkoholholdig drikk. 

 Skjenkebevilling kan gis både ute og inne. 

 Det kreves at styrer, stedfortreder og alle fast ansatte som skjenker alkohol skal ha 

bestått kunnskapsprøven jfr. Alkoholloven. 

 Ordensvakter/dørverter skal ha uklanderlig vandel i forhold til relevant lovgivning. 
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Alle skjenkesteder plikter å tilby gjestene et variert sortiment av alkoholfrie drikker. 

 

4.1. Skjenketid 

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer (gruppe 3), kan skje 

fra kl. 13.00 til kl. 02.00. 

 

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol 

(gruppe 1 og 2) kan skje fra kl. 09.00 til kl. 02.00. 

 

Det kan etter søknad gis utvidet skjenketid fram til kl. 03.00 under spesielle arrangement, ute 

og inne. 

 

4.2. Skjenkestedets lokalisering 

 

4.2.1. Barn og ungdom 

Det skal vises tilbakeholdenhet med å gi skjenkebevilling til skjenkested lokalisert i særlig 

nærhet av skole, lekeplass/lekeområde, ungdomsklubb (Ivelandsstaua) eller andre steder der 

barn og ungdom samles. 

 

Hvis det er aktuelt å gi slik, skal det særlig vurderes å begrense skjenketiden til tider hvor 

barn og ungdom ikke er samlet. 

 

Arrangementer som retter seg mot ungdom under 18 år skal være alkoholfrie. Ved slike 

arrangementer skal det heller ikke skjenkes til de som er over 18 år. 

 

Alle lag og foreninger som har barn og unge som målgruppe, og som mottar kommunal støtte, 

skal forplikte seg til å ha alkoholfrie arrangementer. 

 

 

4.2.2 Sjenanse 

Det skal vises tilbakeholdenhet med å gi skjenkebevilling til skjenkested lokalisert i eller nær 

boligområde, eldreboliger, institusjoner eller andre som i særlig grad vil kunne bli sjenert av 

skjenkevirksomheten. 

 

Hvis det er aktuelt å gi slik, skal begrenset skjenketid eller andre vilkår særlig vurderes. 

 

4.2.3. Alkoholfrie arenaer 

For å opprettholde/styrke alkoholfrie arenaer skal det vises tilbakeholdenhet med å tildele 

skjenkebevilling til skjenkested i tilknytning til: 

 

 offentlige institusjoner som kino, kommunehus, skoler og barnehager  

 idrettsbygg og – anlegg 

 bygg og anlegg som særlig benyttes av lag og foreninger 

 friluftsområder og andre utearealer som særlig benyttes i frilufts-sammenheng 

 kommunale arrangement, inkludert politiske samlinger i kommunal regi 

Se for øvrig retningslinjer for tildeling av kommunal støtte til tiltak hvor barn og unge er en 

viktig målgruppe. 
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5. Oppgave over forventet og faktisk omsetning 

Frist for innsending av oppgave over forventet omsetning for påfølgende år er 1. oktober. 

Frist for innsending av oppgave over faktisk omsetning er 1. mars påfølgende år. 

Eventuelt etteroppgjør for avvik mellom forventet og faktisk omsetning kan reguleres i neste 

gebyrbetaling. 

 

6. Kontroll og sanksjoner 

Salgs- og skjenkesteder skal underlegges kontroll minimum det antall ganger Alkoholloven 

krever.  

 

Rådmannen sørger for tett oppfølging av kontrollerende instans, også om 

kontrollvirksomheten ivaretas av ekstern leverandør. Målrettede kontroller på tidspunkt der 

faren for avvik er størst vurderes fortløpende. 

 

Avvik/brudd på regelverk - 

følgende regelgivende definisjoner gjelder i Iveland kommune: 

 

A. Alvorlig brudd på regelverket er: 

 Salg og skjenking til mindreårige 

 Salg og skjenking til overstadig berusede personer 

 Brudd på salgs- og skjenketiden 

 Narkotikaomsetning på salgs- eller skjenkestedet 

 Manglende innbetaling av løyvegebyr etter to purringer 

 Brudd på Alkohollovens krav om vandel, jfr §1-7b 

 

B. Mindre alvorlige brudd på regelverket: 

 Brudd på reklameforbudet 

 Manglende internkontroll, jfr. forskriften kapittel 8 

 Tilgang til skjenkestedet for synlig berusede personer 

 Skjenking til bord med synlig berusa personer til stede 

 Nyting av alkoholholdig drikk som er tatt med til skjenkestedet 

 Medbringning av alkoholholdig drikk når gjester forlater skjenkestedet 

 Serveringsstedet mangler alkoholfrie alternativ 

Opplistingen er rettledende. 

 

Reaksjonsmønster 

A. Ved alvorlig brudd: 

 Ved første gangs brudd på regelverket blir det normalt reagert med skriftlig advarsel. 

Ved særlig grove brudd på alkohollova kan bevillingen inndras også ved første gangs 

brudd. 

 Ved andre gangs brudd blir det reagert med inndragning av bevillingen i fra 1 dag til 1 

måned. 

 Ved tredje gangs brudd blir bevillingen inndratt for resten av perioden 

 Brudd på vandelskravet, jfr. alkoholloven §1-7b, kan, etter en skjønnsmessig 

vurdering, føre til inndragning av bevillingen for resten av perioden. 
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 Ved manglende innsendt oppgave over omsatt mengde alkohol eller manglende 

innbetaling av gebyr, blir bevillingen inndratt etter andre gangs purring, og gjeld inntil 

oppgave er sendt inn og/eller gebyr er betalt. 

 Ved brudd på reglene i alkoholloven der ambulerende bevilling/bevilling for 

enkeltarrangement er gitt kan bevilling umiddelbart inndras av politiet. 

 Kombinasjon av alvorlige og mindre alvorlige brudd på reglene kan få betydning for 

reaksjonsmønsteret i form av lengre inndragningsperiode. 

 

B. Ved mindre alvorlige brudd: 

 Ved første gangs brudd blir det reagert med skriftlig advarsel. 

 Ved andre gangs brudd blir det reagert med inndragning av bevilling fra 1 dag til 1 

uke 

 Ved tredje gangs og flere brudd blir det reagert med inndragning i 1 måned. 

 Kombinasjon av mindre alvorlige og alvorlige brudd på reglene kan få betydning for 

reaksjonsmønsteret i form av lengre inndragningsperiode. 

Advarsel og evt. brudd på reglene i tidligere perioder kan også bli lagt vekt på ved 

vurderingen av inndragning av bevilling. 

 

 

7. Betaling av gebyr 

Frist for betaling av gebyr er 1. mai. Gebyr for ambulerende bevillinger og bevillinger gitt for 

en enkelt anledning er kr 250,-. 

 

8. Delegasjon 

Ansvaret i forhold til alkoholloven er fordelt slik: 

 

A. Kommunestyret: Vedtar alkoholpolitisk handlingsplan 

Tildeler salgs- og skjenkebevillinger for perioder på fire år og 

bevillinger bestemte tider av året. 

 

B. Formannskapet: Ansvar for inndraing av av salgs- og skjenkebevillinger i forbindelse 

med brudd på alkoholloven 

 

C. Rådmannen: Skifte av styrer og stedfortreder for styrer 

   Tildeling av salgs- og skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning 

   Tildeling av ambulerende skjenkebevilling, jfr. ALK § 4-5 

   Utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning, lfr. § 4-2 

Utvidelse og evt. flytting av skjenkelokalet for en enkelt, bestemt 

anledning, jfr. § 4-2. 

   Fastsette bevillingsgebyr i henhold til Lovens satser 

 

Det føres en oversikt over bruk av delegasjonsfullmakten i pkt. 8c som kan brukes som  

faktagrunnlag for praksis ved rullering av planen, - evt. ny plan.  

 

9. Sakens opplysning 

Administrasjonen skal påse at enhver søknad som fremmes til politisk behandling er 

tilstrekkelig opplyst, slik at den kan vurderes på grunnlag av de forhold som er omtalt i disse 

retningslinjer. 
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