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1.Innledning.
Framtidige utfordringer innenfor rusfeltet krever at det foreligger en oppdatert strategisk
plan som angir retning og prioriteringer for det ruspolitiske arbeidet i kommunen.
Øyer kommune vedtok i 1996 en egen rusmiddelpolitisk plan, K-sak 36/96.
Den omfattet både forebygging, behandling, rehabilitering og kommunens salgs- og
skjenkebevillingspolitikk. Ved revisjon av plan for psykisk helse i 2007, K-sak 2 /2007, ble
forebygging og behandling i forhold til rusfeltet inkludert i plan for psykisk helse. Næringsog skjenkebevillingsspørsmål ble imidlertid ikke berørt.
Av alkohollovens § 1-7 d. framgår flg :
«Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi
forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan.»
Siden rusmiddelpolitisk plan og plan for psykisk helse ble vedtatt, har det skjedd flere
endringer som har betydning for, og som vil få betydning for arbeidet innenfor rusfeltet.
Regjeringen har en opptrappingsplan for rusfeltet som nå er forlenget ut 2012.
Opptrappingsplanen gir rammene for regjeringens politikk på området.
Det er vedtatt en ny reform, samhandlingsreformen, hvor et av virkemidlene i
gjennomføringen er nytt lovverk som trådte i kraft 01.01.2012. Målene i
opptrappingsplanen samsvarer godt med intensjonene i samhandlingsreformen.
Regjeringen ønsker en bred debatt om ruspolitikken og har varslet at det skal lages en egen
stortingsmelding i 2012.
Kommunestyret har i sitt overordnede målkart prioritert at «Øyer kommune leverer
tjenester av god faglig kvalitet med fokus på tidlig innsats. « I vedtatte kommunale planer og
målkart er denne satsingen synligjort gjennom konkrete tiltak . Samhandlingsreformens krav
til helsefremmende arbeid gjør det særlig nødvendig å rette et ekstra fokus mot
forebyggende innsats på rusfeltet.
Fordelingsutvalget behandlet i møte 25.08.2010, sak 9/10, Kommunal rusmiddelpolitisk plan.
Saken ble lagt til komite 1 og Christel Rønning ble valgt til saksordfører i møte 15.09.2010,
sak 18/10. Frist for ferdigstilling ble satt til mai/ juni 2011.
P.g.a. andre prioriterte oppgaver besluttet rådmannen at planarbeidet måtte nedprioriteres
en periode. Dette resulterte i at saken ikke ble ferdigbehandlet i forrige
kommunestyreperiode slik opprinnelig planlagt.
På møte i komite 1, 08.12.2012, ble Laila Skåden valgt som ny saksordfører
Alkoholpolitisk handlingsplan (jfr. Alkoholloven) inngår som en integrert del av
Rusmiddelpolitisk plan. Dette innebærer at retningslinjer for salg- og skjenkebevillingspolitikken inngår i planen. Plan for psykisk helse oppdateres samtidig med arbeidet med
rusmiddelpolitisk plan ( administrativ plan.)
Øyer kommune har i flere år hatt samarbeid med KoRus Øst om utviklings- og planarbeid
(KoRus - Øst er et statlig kompetansesenter for rus ). Øyer kommune søkte derfor KoRus -
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Øst om økonomisk og faglig bistand i planprosessen. Dette ble bevilget og KoRus øst v/ Atle
Holstad har derfor vært en sentral aktør i planprosessen.
Avspark for planarbeidet var i februar 2011 med oppstartsmøte hvor ulike instanser var
invitert. Det ble deretter nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra ulike
tjenester/virksomheter og brukerrepresentasjon. Saksordfører har deltatt i arbeidsgruppa
og KoRus Øst har vært fast representert. Ved behov har arbeidsgruppa blitt supplert med
aktører som er vurdert å ha en viktig rolle i forhold til forebygging, behandling eller
næringsspørsmål.
Øyer kommune skal innen 30.06.2012 behandle salgs- og skjenkebevillinger for neste 4 års
periode. Før søknadene skal behandles er det nødvendig at det foreligger nye retningslinjer
som grunnlag for vurdering av søknadene.
Salg- og skjenkebevillingspolitikk har vært drøftet i arbeidsgruppa og representanter fra
næringen har vært invitert til møter når salgs- skjenking har vært på dagsorden.

2.0. Om planen, innhold og prioriteringer
En god kommunal rusmiddelpolitikk innebærer innsats og prioriteringer innenfor nesten alle
deler av kommunens virksomhet.
Det skal defineres og utformes politiske mål og strategier som angir retning og prioriteringer
og tiltak for å nå målene må konkretiseres i budsjett og økonomiplan.
Det er valgt å dele plandokumentet i to hoveddeler.
Del 1.
Hovedmål og hovedutfordringer
Handlingsplan 2012 -2016
Handlingsprogram 2012 -2016
Første del av dokumentet beskriver mål, planer og strategier for perioden fram til 2016.
Handlingsprogrammet er utarbeidet fram til 2016 og viser prioriterte tiltak i
økonomiplanperioden.
Del 2.
Denne delen av dokumentet er en beskrivende tekst. Innholdet ligger til grunn for valg av
satsingsområder i handlingsplanen (kap. 4) og prioriteringer i handlingsprogrammet
(kap. 5)
Del 2 omhandler følgende:
Rusmiddelpolitiske mål og strategier
Kunnskapsbasert praksis
Beskrivelse av rusmiddelsituasjonen
Forebyggende tiltak og utfordringer
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Oppfølging, rehabilitering og behandling
Frivillig sektor
Salg- og skjenkebevillingspolitikk
Øyer kommune som attraktiv arbeidsplass
Komite 1 har som oppgave å definere og utforme mål og strategier som i utforming og
innhold er egnet til politisk behandling og som er innenfor realistiske rammer for
gjennomføring. Tiltak i et langsiktig dokument er imidlertid vanskelig å implementere og gi
tilstrekkelig kraft uten aktiv deltakelse og involvering fra ledere, ansatte og brukere. Det
forutsettes derfor at tiltak i handlingsprogrammet gjennomgås rutinemessig og følges opp
gjennom budsjett- og økonomiplanprosessene.

2.1. Innstilling
Komite 1 fremmer følgende forslag til innstilling:
1. Kommunestyret vedtar Rusmiddelpolitisk plan for perioden 2012 -2016.
2. Handlingsplanen blir retningsgivende for prioriteringer i økonomiplan og budsjett i
planperioden.
3. Planens handlingsdel og handlingsprogram oppdateres og rulleres årlig
4. Retningslinjer for tildeling av salg – og skjenkebevillinger vedtas for perioden 2012 -2016.
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3.0. Hovedmål og hovedutfordringer.
Visjon:
Øyer kommunes visjon framgår av kommuneplanen for perioden 2003 – 2015 :
……….: Den beste kommunen å leve i
… Øyer en «livsløpskommune» med fokus på gode levekår fra vogge til grav.
Mål og strategier i kommuneplanen er konsentrert om følgende fokusområder:
Trygt og godt lokalsamfunn
Næringsutvikling
Natur og miljø
Overordnet mål for rusmiddelpolitisk plan er forankret i disse:

3.1 Overordnet mål
..Skape en trygg veg gjennom hele livsløpet «.

3.2

Hovedmål og hovedutfordringer fram mot 2016

3.2.1.

Et trygt og godt
lokalsamfunn

3.2.2

Barn og unge skal ha
muligheter for mestring
og vekst
Barn og unge skal fullføre
hele skoleløpet

3.2.3

3.2.4
3.2.5.
3.2.6

3.2.7
3.2.8

Foreldre skal ha trygghet
i foreldrerollen
Identifisere
rusproblematikk
Trygghet for behandling
og omsorg
Rekruttere og beholde
kompetanse
Ressurser til
gjennomføring

Arbeid og aktivitet til alle
Meningsfulle fritidsarenaer
Holdninger og kultur
Sikre god tilknytning og gode relasjoner
Alle barn og unge skal oppleve mestring i
barnehage og skole
Gode systemer for å identifisere symptomer og
iverksette tiltak
Gode «livsoverganger»
Tilbud til foreldre på ulike trinn i barns
oppvekst for å styrke foreldre i sin rolle
Personell og kompetanse til å avdekke,
kartlegge, veilede og motivere for endring
Bo- og rehabiliteringstilbud for de som trenger
det
Kommunalt behandlingsapparat med høy
kompetanse og god tilgjengelighet
Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet
Beholde og bygge god fagkompetanse
Ressurser tilpasset ønsket aktivitet
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3.3 Strategier

3.3.2

Forebyggende og
helsefremmende arbeid
Tidlig innsats

3.3.3

Gode livsoverganger

3.3.4

Gi foreldre trygghet i
oppdrager -og
omsorgsrollen

Foreldrestøttene tiltak på alle trinn i barns
oppvekst

3.2.5.

Identifisere og avdekke
rusproblemer

Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet

3.2.6

Arbeid til alle

Tilrettelegge for næringsutvikling
Inkluderende arbeidsliv

3.2.7.

God kompetanse og kvalitet

3.2.8.

Bærekraftig utvikling

Følge opp satsingsområder i Strategisk
kompetanseplan
Sikre systematisk brukermedvirkning i
kvalitetsarbeidet
Disponere de totale ressurser slik at
forebyggende og helsefremmende tiltak
bidrar til å redusere framtidige behov

3.3.1

Ha god oversikt over folkehelseprofil og
utfordringer
Videreutvikle eksisterende forebyggende
tiltak.
Implementere tiltak under utprøving i
prosjekt
Sette inn nye forebyggende tiltak der det
avdekkes mangler, evt. erstatte eller endre
Sikre sammenheng i tilbud, oppfølging og
koordinering i overganger i livsløpet
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4.

Handlingsplan 2012- 2016

4.1

Overordnet strategi
Område

4.1.1
Visjon og mål

Mål

Kortsiktige tiltak

Langsiktige tiltak

Øyer
kommunes
visjon og
overordnede
mål skal være
kjent

Visjon og mål skal
synliggjøres i
plandokumenter og
prosjektsøknader

Visjon og mål skal
synliggjøres i
plandokumenter og
prosjektsøknader

4.1.2

Forebyggende
og helsefremmende
arbeid
(Samhandlingsreformen)

Tiltak innenfor
det rusmiddelpolitiske
arbeidet skal
være i tråd med
nasjonale
føringer

Det skal
identifiseres lokale
utfordringer i det
kommunale
rusarbeidet

Det skal legges en strategi
med utgangspunkt i det
som er identifisert

4.1.3

Øyer kommune
..den beste
kommunen å
leve .

Øyer kommune
skal ha gode
levekår for alle
gjennom
livsløpet

Identifisere gode
levekårselementer
som bør videreutvikles og holdes
stabile

Bevare og videreutvikle
godt helsefremmende
arbeid og iverksette tiltak
hvor særlige behov er
avdekket.

4.1.4

Brukerperspektiv

«Sannhetens
øyeblikk
oppstår i møte
med brukeren»

Jevnlig og
systematisk
brukerdialog på alle
nivå

Brukerperspektiv skal
påvirke valg og verdier i
forebyggende helsefremmende arbeid og
behandling
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4.2. Kunnskapsbasert praksis

4.2.1

Område

Mål

Kortsiktige tiltak

Langsiktige tiltak

Folkehelse

Kommunens
innbyggere skal
ha
nødvendig
kunnskap til å
ivareta egen
helse og helsen
til de som de
har omsorg for

Legge ut relevante
lenker på
kommunens
hjemmeside

Planlegge folkehelstiltak i
tråd med utfordringer som
framkommer i
folkehelseprofilen

Brukeres
opplevelser og
erfaringer skal
brukes aktivt i
kvalitetsarbeidet
Kompetanse
skal
vedlikeholdes,
fornyes og
utvikles

Identifisere
områder for
forbedring av
brukermedvirkning

Etablere tilbud til
pårørende
Videreføre og forbedre
eksisterende ordninger for
brukermedvirkning på
system- og individnivå.

Gjennomføre tiltak
i kompetanseplan

Gjennomføre tiltak i
strategisk kompetanseplan

4.2.2

Brukerperspektiv

4.2.3

Fagpersoner
skal
ha god
kompetanse og
mulighet til
videreutvikling

Videreføre foreldre Etablere foreldrestøttene
støttende tilbud
tilbud på ulike arenaer

4.3. Forebyggende og helsefremmende arbeid
Område

Mål

Kortsiktige tiltak

Langsiktige tiltak

Folkehelsearbeid
generelt

Ha god oversikt
over
helsetilstanden
i kommunen

Identifisere og
systematisere
folkehelseutfordringer

Oversikt over
helseutforinger skal brukes
som grunnlag for
kommunal planstrategi

Folkehelsearbeid
-barn

Trygt
oppvekstmiljø
for barn/unge

Kunnskap om risiko
og beskyttelse skal
være kjent og ligge
til grunn for tiltak

Risiko faktorer og
beskyttelsesfaktorer skal
være vurdert i planer og
tiltak

4.3.1

4.3.2
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4.3.3

Tidlig innsats
-generelt

Tidlig innsats
tiltak på alle
nivå livsløpet

Utarbeide oversikt
over tidlig innsats
tiltak på ulike trinn
i livsløpet

Etablere nye tiltak der hvor
det er identifisert mangler

Identifisere
utfordringer
4.3.4

Tidlig innsats
- barn

Tidlig innsats
tiltak for barn
under helse
oppveksten

Fullføre prosjekt
med fokus på tidlig
Innsats

Implementere tiltak fra
prosjekt tidlig intervensjon
og bedre læring
Videreføre forebyggende
tiltak i ulike tjenester og på
ulike nivå

4.4. Oppfølging, rehabilitering og behandling
Område

Mål

Kortsiktige tiltak

Langsiktige tiltak

Bolig

Alle skal ha en
bolig

Følge opp tiltak i
boligplan og
kommunedelplan
for
omsorgstjenester
Følge opp tiltak i
kommunedelplan
for omsorgstjenester

Følge opp tiltak i boligplan
og kommunedelplan for
omsorgstjenester

4.4.1

4.4.2

Boligsosialt
arbeid

Alle skal ha
trygghet i egen
bolig

4.4.3

Arbeid/aktivitet

Alle skal ha
tilbud om
arbeid eller
aktivitet

Gjennomføre
prosjekt boligsosial
arbeid
Følge opp tiltak i
kommunedelplan
for
omsorgstjenester
Identifisere nye
behov og
utfordringer

Følge opp tiltak i
kommunedelplan for
omsorgstjenester
Implementere aktuelle
tiltak fra prosjektet
boligsosialt arbeid
Følge opp tiltak i
kommunedelplan for
omsorgstjenester
Iverksette nye tiltak i tråd
med det som identifiseres
av behov.
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4.4.4

Identifisere rus
problemer

4.4.4

Behandling

4.4.5

Fritid

Tidlig
intervensjon
(tidlig i forløp) .
Redusere
framtidige
konsekvenser
og behov.
Behandlingstilbud skal være
tilgjengelig og
tilpasset behov
Alle skal ha en
meningsfull
fritid

Kompetanseheving

Tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse
Tett individuell oppfølging

Prøveprosjekt ifht.
behandlingsliinjer
mellom kommune
og spesialisthelsetjenester
Lavterskeltilbud på
ulike nivå og med
ulik kompetanse

Tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse
Sikre gode
samhandlingsrutiner og
kjeder
Følge opp tiltak i
kommunedelplan for
omsorgs-tjenester

4.5. Salg og skjenkebevillingspolitikk
Område

Mål

Kortsiktige tiltak

Langsiktige tiltak

4.5.1

Salg og
skjenking av
alkohol

Mindreårige
skal ikke ha i
tilgang til kjøp
av alkohol

Det etableres
samarbeid mellom
bevillingsmyndighet og
bevillingsutøvere

Samarbeid mellom
bevillingsmyndighet og
bevillingsutøver skal settes
i system

4.5.2

Områder for
skjenking

«Utesteder»
skal oppleves
trygge

Program for
ansvarsfull
alkoholhåndtering
skal etableres

Program for ansvarsfull
alkoholhåndtering skal
vedlikeholdes

Skjenking skal
foregå innenfor
trygge rammer
for alle

12

5. Handlingsprogrogram 2012 – 2016
Handlingsprogrammet er bygd opp rundt handlingsplanen pkt. 4
Uten antatte ekstra budsjettmessige konsekvenser

Ing
en

Med antatte ekstra budsjettmessige konsekvenser
Med antatte økonomiske konsekvenser, men omdisponering av
økonomiske ressurser må vurderes
Jfr. kap.
Kap. 10

Tiltak
Barnehageplasser til alle

2012

2013
Jfr.
Økonomipl.

2014
Jfr.
Økonomipl.

2015
Jfr.
Økonompl.

75.000

150.00

150.000

Utarbeide felles handlingsplan for sosial kompetanse i
barneskolene
Leksehjelp/åpen skole for 5. 7. trinn

Jfr. Skole-

utviklings-

plan

Videreføre leksehjelp/åpen skole på ungdomsskoletrinn

Jfr. Skole-

Utviklings-

plan

Implementere ICDP* grupper på helsestasjonen
Etablere familieteam
Implementere ICDP grupper i barnehagene

Utarbeide mål og retningslinjer for Øyer ungdomsklubb
Gjennomføre ulike foreldre støttende tilbud i skolene
Kultur og holdninger – styrke foreldre»mandatet»
- ulike foreldre støttende tiltak
Gjennomføre undersøkelsen «Ungdata»
Kap. 10
og 12

20.000

Kultur og holdninger – samarbeid med frivillig sektor
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Videreføre prosjektet Ny giv **
Etablere ungdomsråd jfr. K-sak 23.03..2012

150.000

Vurdere opprettelse av SLT koordinator (deltid) ***
Personellressurs til oppfølging av ungdom – psykisk helse

200.000

150.000

150.000

50.000

100.000

200.000

200.000

Implementere prosjektet «Styrk»****
Kap. 11

300.000

Etablere kommunale botilbud og bofelleskap

Investering
+ drift

Bidra til etablering av pårørende tilbud
Boligsosialt arbeid – implementering av prosjekt

500.000

Kompetanse og kapasitet til identifisering og tett individuell
oppfølging - rusveileder/ruskompetanse
Arbeid og aktivitet - ressurser til oppfølging
Kap. 12
Kap.12
Kap. 13

Videreutvikle samarbeid med frivillig sektor gjennom
etablering av dialogarenaer
Videreutvikle samarbeid med frivillig sektor gjennom
etablering av partnerskapsavtaler
Etablere modellen « Ansvarlig alkoholhåndtering «
Kontrollvirksomhet – økt kapasitet

Kap. 14

10.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Gjennomføre kompetansehevingstiltak.

* ICDP ( International Child Deveolpment Programmes) - foreldreveiledningdprogram . Helsesøstre, barnevernansatte og noen barnehageansatte er sertifisert for å drive grupper
** Ny Giv – Prosjekt mellom kommunen og fylkeskommunen – bedre elevenes forutsetning for å fullføre og bestå videregående skole
*** SLT Samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Modellen er utviklet for å koordinere kunnskap, kompetanse
og ressurser mellom politiet og kommunale tjenester/virksomheter (skole, politi, barneevrn og helsesektor) Sstatlig tilskudd som nedtrappes over 3- 5 år
**** Styrk – kommunalt 3 årig prosjekt for å få ungdom i arbeid/aktivitet
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DEL. 2.
6.0 Sammendrag
Rusmiddelpolitiske mål og strategier. Oppsummering kap. 7.
Samhandlingsreformen krever at kommunen satser mer på folkehelsearbeid, dvs.
forebygging og tidlig innsats. Ressurser må disponeres slik at forebyggende og
helsefremmende tiltak bidrar til å redusere framtidige behov. Dette skal skje samtidig med
at antallet som skal ha oppfølging, omsorg og behandling i kommunen vil øke både i omfang
og kompleksitet. I vedtatte kommunale planer er tidlig innsats, i betydningen tidlig i alder og
tidlig i forløp, styrende for prioriteringer. Ny stortingsmelding om helhetlig rusmiddelpolitikk
som kommer i 2012, vil peke på hovedutfordringer og strategier for framtidig
rusmiddelpolitikk. St. meldingen må inngå som en del av grunnlaget når handlingsplan og
handlingsprogram rulleres.
Kunnskapsbasert praksis Oppsummering kap. 8
Forskningsbasert kunnskap skal ligge til grunn for tiltak innenfor det forebyggende arbeidet
og oppfølging, rehabilitering og behandling. Øyer kommune skal ha tett kontakt med
forskningsmiljø og behandlingsmiljø. Tiltak som iverksettes skal basere seg på kunnskap om
tiltak som virker. Øyer kommune skal være aktiv i forhold til å prøve ut nye tiltak gjennom
prosjekter. Brukerperspektivet skal påvirke valg og verdier i arbeidet.
Beskrivelse av rusmiddelsituasjonen Oppsummering kap.9
Rusmiddelsituasjonen i Øyer ser ikke ut til å skille seg vesentlig ut fra forholdene på
landsbasis. Aktuelle tiltak bør derfor etableres med utgangspunkt i dette og den kunnskapen
som foreligger om lokale forhold. Områder som det bør rettes oppmerksomhet mot er bl.a.
debutalder, holdningsarbeid, foreldrestøttene tiltak, ,risikoutsatt ungdom og
personer/familier med omfattende og sammensatte problemer og store hjelpebehov.
Forebyggende tiltak Oppsummering kap.10
Det er mye kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer og hvilke tiltak som virker.
Universelle, selektive og indikative tiltak må utvikles og etableres med utgangspunkt i dette.
Øyer kommune har mange gode forebyggende tiltak på alle trinn/nivå i livsløpet. Det bør
utarbeides en oversikt over disse som kan gi grunnlag for å vurdere behov for nye/andre
tiltak. Fokuset skal være tiltak som reduserer risiko og øker beskyttelse. Oversikten kan
være en del av grunnlaget for kommunal planstrategi.
Oppfølging, rehabilitering og behandling Oppsummering kap. 11
Tilstrekkelig kompetanse til å identifisere rusrelaterte problemer er viktig for tidlig innsats.
Høy faglig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til tett individuell oppfølging er avgjørende
for gode resultater. Aktivitet/arbeid og en stabil bosituasjon er avgjørende for rehabilitering
og det må være helhet og sammenheng i tilbudene. Det kreves økt og samordnet innsats
Frivillig sektor . Oppsummering kap. 12
Frivillig sektor spiller en betydelig rolle i folkehelsearbeidet.
Det bør etableres dialogarenaer mellom kommunen og frivillige organisasjoner og det bør
vurderes om det er aktuelt å inngå partnerskapsavtaler
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Salg – og skjenkebevillingspolitikken. Oppsummering kap. 13
Retningslinjer for tildeling av salg- og skjenkebevillinger i Øyer skal utformes slik at de bidrar
til å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk. Modellen
ansvarlig alkoholhåndtering bør etableres. Kriterier for tildeling av bevilling, kontrollrutiner
og reaksjoner ved overtredelser må framgå tydelig av retningslinjene.
Øyer kommune som attraktiv arbeidsplass. Oppsummering kap. 14.
De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Øyer kommune skal legges vekt på å rekruttere
og beholde medarbeidere med høy kompetanse. Det krever en aktiv satsing på etter- og
videreutdanning, veiledningstilbud, mm. Kommunes satsingsområder og prioriteringer må
framgå av arbeidsgiverstrategien, kompetanseplaner, lønnspolitisk plan m.v.
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7.0 Rusmiddelpolitiske mål og strategier
7.1.Nasjonale mål og strategier.
Regjeringens overordnede mål for ruspolitikken er å redusere de negative konsekvensene
av rusmiddelbruk for enkeltpersoner og for samfunnet.
Tjenestene til personer med rusmiddelproblemer skal være helhetlige, tilgjengelige og
individuelt tilpassede og skal bidra til styrket helse og sosial inkludering.
Målet for den forebyggende politikken er å begrense skadelig bruk av rusmidler, utsette
debutalder og fange opp utsatte grupper og enkeltpersoner på et tidlig stadium.
7.1.2. Opptrappingsplan for rusfeltet.
Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet som avsluttes i 2012 og har flg. hovedmål:
Tydelig folkehelseperspektiv
Bedre kvalitet og økt kompetanse
Mer tilgjengelige tjenester
Forpliktende samhandling
Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn som pårørende
En stortingsmelding om helhetlig rusmiddelpolitikk skal legges fram i 2012. St. meldingen
skal oppsummere erfaringer med dagens opptrappingsplan for rusfeltet, følge opp
Stoltenbergutvalgets rapport og peke på hovedutfordringer og strategier for framtidig
rusmiddelpolitikk. Innholdet i stortingsmeldingen vil være sentral ved rullering av
handlingsplan og handlingsprogram
Følgende vil være førende for stortingsmeldingen:
Forebygging, helhetlige og sammenhengende tjenester
Samhandlingsreformens vektlegging av kommunens rolle
Stortingsmeldingen skal omhandle alkohol, narkotika, legemidler og doping, tjenestetilbudet
til eldre med rusmiddelproblemer, brukermedvirkning og pårørendes situasjon.
7.1.3. Samhandlingsreformen.
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 01.01.2012.
Virkemidlene for gjennomføring av reformen er: Nytt lovverk, økonomiske
og organisatoriske virkemidler
Det er særlig tre hovedutfordringer som ligger til grunn for reformen:
- Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok
- Tjenestene preges av for lite innsats for å begrense og forebygge sykdom
- Demografisk utvikling og endring og utfordringer som vil kunne true samfunnets
økonomiske bæreevne
Utfordringen krever: Økt innsats ifht. helsefremmende og forebyggende arbeid,
oppfølging og rehabilitering og koordinert og samordnet innsats
De folkehelsepolitiske utfordringene ligger i å sikre en bærekraftig utvikling framover. Det
betyr en endret profil i den framtidige økonomiske veksten. Godt folkehelsearbeid handler
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om forebyggende arbeid og tidlig intervensjon og dette må derfor få en relativt større andel
av den fremtidige veksten.
Forholdet mellom tiltak og effekt er ikke målbart i korte tidsløp når det gjelder
folkehelsearbeid og forebyggende arbeid.
Tiltak med god samfunnsmessig effekt vil i et kortsiktig perspektiv framstå som kostnader.
Det vil først være i et langsiktig perspektiv at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten
framstår.
7.2. Lokale mål og strategier.
Øyer kommune har en rekke dokumenter med føringer som angår det rusmiddelpolitiske
arbeidet
Kommuneplan for perioden 2003 -2015, inneholder visjoner og overordnede mål for Øyer
kommune
……….: Den beste kommunen å leve i
Framtidsbilde: I 2015 er Øyer en «livsløpskommune» med fokus på gode levekår fra vogge
til grav.
Mål og strategier er konsentrert om flg. fokusområder:
Trygt og godt lokalsamfunn
Næringsutvikling
Natur og miljø
I det overordnede målkartet som kommunestyret har vedtatt for 2012, er tidlig innsats i
betydningen tidlig i alder og tidlig i forløp et sentralt satsingsområde som skal konkretiseres
i tiltak i den enkelte virksomhet.
Det overordnede målet for det rusmiddelpolitiske arbeidet ( jfr. S. 7) er «Å skape en trygg
veg gjennom hele livsløpet»
7.2.1. Planer og prosjekter.
I følgende planverk er det mange sentrale satsingsområder som har betydning for det
forebyggende og helsefremmende arbeidet ifht. rus og for omsorg og behandling.
Det gjelder bl.a :
Plan for psykisk helse
Skoleutviklingsplan
Kommunedelplan for omsorgstjenester
Boligplan
Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorg
Det er også etablert flere prosjekter med innhold og prioriteringer av sentral betydning for
det ruspolitiske arbeidet i kommunen. Dette gjelder til eksempel:
Tidlig intervensjonsprosjektet, Bedre læring prosjektet, link med folk, Prosjekt boligsosialt
arbeid og prosjektene, «Styrk og «TRUST».
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7.2.2. Samarbeid og koordinering
Øyer kommune har i mange år hatt et fokus på tverrfaglig samarbeid og har etablert
strukturer for dette både ifht. forebygging og oppfølging av den enkelte bruker. Dette må
imidlertid vedlikeholdes og tilpasses utfordringer til en hver tid.
Det har i en årrekke ligget sentrale føringer i forhold til samarbeid som er konkretisert i krav
om koordinering og samhandling. Krav til samarbeid er etterhvert blitt nedfelt som en plikt i
lovverket til de ulike tjenester, bl.a plikt om å tilby individuell plan.
Samhandling mellom tjenester og nivåer må løpende evalueres og vedlikeholdes for å sikre
forebyggende innsats og at tjenestetilbud blir tilrettelagt til beste for pasienter og brukere.
7.3.Oppsummering kap. 7.
Samhandlingsreformen krever at kommunen satser mer på folkehelsearbeid, dvs.
forebygging og tidlig innsats. Ressurser må disponeres slik at forebyggende og
helsefremmende tiltak bidrar til å redusere framtidige behov. Dette skal skje samtidig med
at antallet som skal ha oppfølging, omsorg og behandling i kommunen vil øke både i omfang
og kompleksitet. I vedtatte kommunale planer er tidlig innsats, i betydningen tidlig i alder og
tidlig i forløp, styrende for prioriteringer. Ny stortingsmelding om helhetlig rusmiddelpolitikk
som kommer i 2012, vil peke på hovedutfordringer og strategier for framtidig
rusmiddelpolitikk. St. meldingen må inngå som en del av grunnlaget når handlingsplan og
handlingsprogram rulleres.

8.0 Kunnskapsbasert praksis
8.1. Generelt
Bedre kvalitet og kompetanse er nødvendig for å møte framtidige utfordringer.
Et av målene i regjeringens opptrappingsplan er styrking av forskning og undervisning om
rusmiddelproblematikk, styrking av kvaliteten i det forebyggende arbeidet og i tjenestene og
øke kompetansen hos de som arbeider i tjenestene.
8.2. Forskning og erfaringsbasert kompetanse
Det er gitt statlig tilskudd til et rusmiddelforskningsprogram i Norges forskningsråd som skal
bidra til utvikling av ny og relevant kunnskap og fremme forskning på rusmiddelfeltet.
I påvente av ny stortingsmelding er programmet forlenget ut 2012.
Andre sentrale forsknings- og kompetansemiljø miljø på rusfeltet er universitetene, Statens
institutt for rusmiddelforskning, folkehelseinstituttet og sentrale behandlingsmiljø i
helseforetak og i kommunale fagmiljø.
Forskningsbasert kunnskap om hva som virker er nødvendig å ha som grunnlag for å sikre
god effekt av ressursinnsatsen. Forskningsbasert kunnskap er nødvendig for å bidra til å
heve kvaliteten på både rusforebyggende tiltak og tjenester for rusmiddelavhengige.
Helsedirektoratet utarbeider en serie retningslinjer og veiledere for rusfeltet både i
kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Flere er ferdigstilt og nye kommer i løpet av 2012.
Øyer kommune har et tett samarbeid med sentrale kompetansemiljø og har vært aktiv ifht.
å utforme og gjennomføre prosjekter. Det er spesielt KoRus Øst som har vært en sentral
bidragsyter, både faglig og økonomisk, gjennom bl.a. Resilienseprosjektet, tidlig
intervensjonsprosjektet og nå i arbeidet med rusmiddelpolitisk plan .
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Øyer kommune har også nytte av å ha en sentral forsknings- og utdanningsinstitusjon som
Høgskolen i Lillehammer i sitt nærområde. Det gjør det bl.a. mulig for ansatte å ta
videreutdanning og det kan samarbeides om forskningsprosjekt til nytte for både
kommune og høyskole . Ytterligere samarbeid mellom kommunen/praksisfeltet og
høgskolen bør kunne videreutvikles til nytte for begge parter. .
Øyer kommune har utarbeidet en strategisk kompetanseplan for helse- og omsorg (2011)
og det utarbeides årlige kompetanseplaner for de enkelte virksomheter. Disse samordnes i
en felles kompetanseplan. Økt kunnskap og kompetanse innenfor rus- og psykisk helse er et
sentralt satsingsområde både ifht. behandling, oppfølging og forebyggende tiltak.
8.3. Brukermedvirkning.
Brukere og pårørende er sentrale samarbeidspartnere i arbeidet med å utvikle og etablere
tiltak og er viktige bidragsytere i kommunens arbeid med å utvikle gode tjenestetilbud.
På systemnivå har Øyer kommune et etablert system for brukermedvirkning gjennom
brukerrådene ved alle virksomheter. NAV har et eget brukerutvalg og ellers er det
samarbeidsutvalg og foreldreutvalg mm.
Øyer kommune gjennomfører også systematiske brukerundersøkelser for å få tilbakemelding
fra brukere. Utover dette er det vesentlig at det i møte med den enkelte bruker og
pårørende enten det er som foreldre i skole/barnehage eller som pasient /bruker på ulike
områder, legges til rette for gode dialoger på de arenaer og møtepunkter som er.
Pasient og brukerrettighetsloven er oppdatert i forbindelse med at samhandlingsreformen
og brukermedvirkningsperspektivet og rettigheter er blitt tydeligere. Det er også kommet ny
forskrift om individuell plan. Brukererfaringer må inngå som en del av kommunens
kvalitetsarbeid.

Forskning

Brukerperspektiv

Erfaringsbasert

8.4. Oppsummering kap. 8
Forskningsbasert kunnskap skal ligge til grunn for tiltak innenfor det forebyggende arbeidet
og oppfølging, rehabilitering og behandling. Øyer kommune skal ha tett kontakt med
forskningsmiljø og behandlingsmiljø. Tiltak som iverksettes skal basere seg på kunnskap om
tiltak som virker. Øyer kommune skal være aktiv i forhold til å prøve ut nye tiltak gjennom
prosjekter. Brukerperspektivet skal påvirke valg og verdier i arbeidet.

20

9.0. Beskrivelse av rusmiddelsituasjonen
9.1. Rusmiddelsituasjonen nasjonalt
Alkohol er i følge Verdens helseorganisasjon (WHO) en av de viktigste risikofaktorene for
sykdom og tidlig død i industrialiserte land.
Alkoholbruk og bruk av andre rusmidler medfører en rekke skader og problemer både for
enkeltindivid, tredjepersoner og samfunnet.
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) driver samfunnsvitenskapelig forskning ,
dokumentasjon og formidling om rusmiddelspørsmål.
SIRUS utarbeider årlige rapporter om forbruk av rusmidler og det utarbeides
forskningsrapporter innenfor sentrale områder av rusfeltet.
I det følgende oppsummeres noen utviklingstrekk for rusmiddelsituasjonen nasjonalt:
Alkoholkonsumet øker:
Det er økning blant voksne – relatert til rekreasjonsbruk
Det er en økning blant unge voksne – dvs. i aldersgruppen 18 – 23 år
Voksnes drikkemønster overføres til de til de unge
Ritualer er i bevegelse – noen kombinerer kontinentale drikkevaner med
høyt alkoholinntak i helgene
For de unge ser den generelle utviklingen bra ut:
En ungdomsundersøkelse som Helsedirektoratet har fått gjennomført tyder på at :
Ungdom drikker sjeldnere
Færre ungdommer drikker seg fulle
Færre ungdommer kjenner noen med alkoholproblemer i dag
Flere ungdommer mener at foreldre ikke bør gi unge alkohol med på fest eller gi
alkohol hjemme
Like mange ønsker grensesetting fra foreldre i dag som for 5 år siden
Detbutalderen for alkohol har økt.
Det har i en årrekke vært gjennomført nasjonale ungdomsundersøkelser for å kartlegge
rusbruk blant ungdom mellom 15 – 20 år. Svarprosenten har gått ned og det hefter derfor
noe usikkerhet til det statistiske materialet. I og med at undersøkelser har vært gjennomført
over tid (mange år) vil resultatene likevel si noe om trender over tid.
Forholdene i Norge sett i europeisk perspektiv ser slik ut:. Eksempelet er med utgangspunkt i
16 åringer
Lavt på sigarettrøyking,
Lavt på alkoholkonsum pr. år
Høyt på drikkemengde pr. alkoholsituasjon
Gjenspeiler voksnes drikkekultur
Flere positive forventninger knyttet til det å drikke
Opplevde problemer ligger høyt oppe
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Det er imidlertid også slik at ungdom i alderen 14- 15 eksperimenter en del. Ca. 10 % sier at
de har prøvd hasj 1-2 ganger.
Nye stoffer og trender innebærer risiko og gir utfordringer i det holdningsskapende arbeidet.
Syntetisk «designerdop» er i ferd med å bli storindustri.
For de med rusrelaterte problemer er imidlertid situasjonen forverret de siste årene. De som
har tyngre rusproblematikk, har generelt større problemer enn før.
Nasjonale tall viser også at andelen unge uføre fortsetter å øke. I aldersgruppen 18 – 24 år
er det 300 flere enn foregående år Det er svært bekymringsfullt at andelen unge som blir
stående utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, fortsetter å øke
Forskning viser at ungdom med innvandrerbakgrunn debuterer senere med rusmidler enn
norske ungdommer og de skjuler ofte rusproblemene sine. Gruppen bruker i all hovedsak
mindre rusmidler enn etniske nordmenn. Bildet er imidlertid nyansert og mye tyder på at
det kan være i endring.
I Norge er det i følge Helse- og omsorgsdepartementet trolig mer enn 200 000 barn med
foreldre som ruser seg slik at barna reagerer og ca. 130 000 familier som sliter med psykisk
sykdom og rusproblemer.
I nordiske land er et flertall av voldstilfellene alkoholrelaterte. Jo mer man drikker og jo
oftere beruset, desto mer sannsynlig er det både at man utøver vold og utsettes for vold.
(SIRUS 2010). I 2012 vil det etablert et samarbeid mellom SIRUS og NKTV (Nasjonalt
kompetansesenter for vold og traumatisk stress) for å øke kunnskapen om rusmisbruk som
risikofaktor når det gjelder vold i nære relasjoner.
Konsekvenser av rusmiddelbruk for arbeidslivet er knyttet til: Sykefravær, ulykker, nedsatt
yteevne på jobb og arbeidsledighet. (SIRUS 2010)
9.2. Rusmiddelsituasjonen lokalt
Med utgangspunkt i alle risikofaktorer som knytter seg til rusbruk, er det viktig at
kommunen aktivt forebygger rusproblemer og arbeider godt med rusproblematikk.
Som et ledd i oppfølging av samhandlingsreformen utarbeider nå Folkehelseinstituttet egne
folkehelseprofiler for den enkelte kommune. Profilen viser at Øyer kommune ikke skiller seg
vesentlig fra andre kommuner. Ny folkehelselov krever at kommunen må skaffe seg oversikt
over helseutfordringer og sykdomsbilde i egen kommune. Folkehelseprofilen er et bidrag til
dette arbeidet. (jfr. Kap. 10)
Det foreligger ikke eksakte tall for rusmiddelsituasjonen lokalt, men data fra ulike tjenester
gir et bilde av situasjonen. Det må antas at det er mørketall fordi rusbruken ikke er
identifisert. Gjennom det tverrfaglige samarbeidet framkommer det også opplysninger som
gir grunnlag for å si noe om utfordringer i kommunen. Tallmaterialet som viser situasjonen
på landsbasis, kan også kunne brukes som en indikator på hvilket omfang det er på
rusmiddelproblemene i Øyer.
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Funn i masteroppgave om kommunalt rusforebyggende arbeid, viser at fagpersoner
problematiserer enkelte foreldres holdning til at ungdom drikker før fylte 18 år. Et element
som er knyttet til denne utfordringen er tradisjon og kultur for bruk av alkohol fra
«konfirmasjonsalder». Dette samsvarer også med funn i andre forskningsrapporter om
tenåringsdrikking. Tidlig debut er en risikofaktor.
Utfordringer i Øyer kommune ser i stor grad ut til å samsvare med utfordringer kommuner
generelt har (nasjonale trender). Noen utfordringer kan i større grad være relatert til lokale
forhold , til eksempel tradisjon og kultur.
Det er mye kunnskap om konsekvenser av rusbruk både for den enkelte, pårørende og for
samfunnet, og det avgjørende er å få etablert effektfulle tiltak så tidlig som mulig .
For de aller fleste er Øyer kommune en god kommune å leve i, men kommunens visjon ….
Den beste kommunen å leve i… er ambisiøs og stiller et særlig krav til tiltak som kan bidra til
et godt oppvekstmiljø for alle kommunens innbyggere.
I forhold til noen alderstrinn i livsløpet er det etablert mange gode tiltak, i forhold til andre,
er det behov for økt innsats for « å skape den trygge vegen»
Ut i fra samlet kunnskap om lokale utfordringer er det vurdert som viktig å rette
oppmerksomhet bl.a. mot følgende forhold i det lokale rusmiddelarbeidet framover:
Debutalder
Holdningsarbeid
Skolefravær
Bruk av illegale stoffer i enkelte ungdomsmiljø
Foreldrerollen – styrking av foreldrefunksjoner og «foreldremandatet».
Oppfølging og tilbud til enkeltpersoner med tung rusproblematikk og omfattende
behov for oppfølging og tiltak
Øyer kommune bosetter mange flyktninger og flest i forhold til folketallet, sammenlignet
med andre kommuner i fylket. Det er derfor viktig å ha et ekstra fokus på oppvekstmiljøet til
disse og sikre inkludering og tilhørighet i lokalsamfunnet (jfr. nasjonale data)
Tidlig innsats i betydningen tidlig i alder og tidlig i forløp er et sentralt overordnet mål i Øyer
kommune. En rekke forebyggende tiltak er etablert på ulike trinn i livsløpet. Med
utgangspunkt i kunnskap om rusmiddelsituasjonen nasjonalt og lokalt, bør det synliggjøres
hvilke tiltak vi har og hvor det synes å være mangler/behov for nye eller endrede tiltak på
ulike trinn gjennom hele livsløpet. En slik oversikt vil også gi et godt grunnlag for å
prioritere innsatsområder .
9. 3. Oppsummering kap. 9
Rusmiddelsituasjonen i Øyer ser ikke ut til å skille seg vesentlig ut fra forholdene på
landsbasis. Aktuelle tiltak bør derfor etableres med utgangspunkt i dette og den kunnskapen
som foreligger om lokale forhold. Områder som det bør rettes oppmerksomhet mot er bl.a.
debutalder, holdningsarbeid, foreldrestøttene tiltak, ,risikoutsatt ungdom og
personer/familier med omfattende og sammensatte problemer og store hjelpebehov.
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10.0. Forebyggende tiltak - utfordringer
10.1. Generelt om folkehelsearbeid.
Den nye folkehelseloven definerer folkehelsearbeid slik:
«Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk sykdom, skade eller lidelse, eller som
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte
eller indirekte påvirker helsen.» Jfr. Folkehelseloven § 3.
Faktorer som påvirker helse, er ikke nærmere definert fordi det kan virke avgrensende. Det
er lagt til grunn av lovgiver at loven skal ha en helhetlig innretning for å fange opp
utviklingen i kunnskap om hvilke faktorer som påvirker helse.
Folkehelseloven stiller videre følgende krav til kommunen:
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens helseutfordringer. Dette
kan bl.a. omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og leveforhold som bolig, utdanning, arbeid og
inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk
og alkohol og annen rusmiddelbruk. Jfr. Folkehelseoven § 7
Kommunen er også pålagt å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de
positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig og
identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og
årsaksforhold. Jfr. Folkehelseloven § 5. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet
med kommunens planstrategi. ( jfr. Plan – og bygningsloven § 10- 1))
Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeider folkehelseprofiler for den enkelte kommune som vil
være en del av grunnlaget for den oversikten kommunen skal utarbeide. Den første
folkehelseprofilen for Øyer kommune forelå i januar d.å. Øyer kommune skiller seg ikke
vesentlig ut fra andre kommuner når det gjelder utfordringer.
Forebyggende tiltak og folkehelsearbeid innenfor rusmiddelfeltet er i stor grad
sammenfallende med hva som er gode forebyggende tiltak ifht. problemutvikling generelt.
10.2. Forebygging - definisjoner
Det brukes ulike begrepssett når det gjelder forebygging. Det har vært vanlig å bruke
primærforebygging, sekundærforebygging og tertiærforebygging ( tertiær vil falle utenfor
folkehelsebegrepet). Et annet begrepssett og som det er valgt å bruke i denne planen er:
Universelle, selektive og indikative tiltak ,( indikative tiltak faller utenfor
folkehelsebegrepet)
Universell forebygging: Universell forebygging omfatter tiltak rettet mot hele befolkningen
eller undergrupper (for eksempel alle barnehagebarn, alle skolebarn) og som ikke er definert
ut i fra en risikovurdering.
Selektiv forebygging: Selektiv forebygging omfatter tiltak rettet mot risikogrupper for
eksempel barn av rusmiddelavhengige.
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Indikativ forebygging: Indikativ forebygging omfatter tiltak rettet mot enkeltindivider med
allerede identifisert risiko, symptomer og /eller diagnoser.
Universelle og selektive tiltak vil være folkehelsearbeid. lndikative tiltak vil falle utenfor
det som defineres som folkehelsearbeid.

Universelle tiltak
(totalpopulasjonen)
Selektive tiltak
(personer i risiko)
Indikative tiltak
(person i risiko)

10.3. Risiko og beskyttelse
Det er mye kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer basert på forskning.
En «risikofaktor» kan defineres som en hvilken som helst faktor hos individet eller i
oppvekstmiljøet som kan assosieres med økt sannsynlighet for negativ psykososial utvikling i
fremtiden.»
En «beskyttelsesfaktor» defineres som en hvilken som helst faktor hos individet eller i
oppvekstmiljøet som kan assosieres med redusert sannsynlighet for fremtidig negativ
psykososial utvikling.
Kunnskap om risiko og beskyttelsesfaktorer er kjent for mange og kunnskapen brukes
systematisk ved vurdering av behov for selektive og individuelle tiltak. Risikofaktorer er
farligst når de er mange. Det er den samlede belastningen som ofte vil være avgjørende for
den psykososiale utviklingen.
Det er viktig at kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer ligger til grunn for valg av
tiltak på ulike nivå. Beskyttelses og risikofaktorer på samfunnsnivå i Øyer kommune kan
være høy /lav sosioøkonomisk status, rikdom/fattigdom, ressurser i
arbeidslivet/arbeidsløshet, trygg bosituasjon og godt bomiljø/ ustabil bosituasjon og miljø
med høytoleranse for rus.
Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer på gruppenivå, er knyttet til familieforhold,
oppdragerstil, konfliktnivå, sosiale problemer, grad av tilknytning og tilhørighet og skole
(grad av tilpasning)
På individnivå vil personlighet og egenskaper være viktige faktorer. Robusthet, den enkeltes
evne til å reagere på omgivelser og tilknytningsevne er avgjørende for senere utvikling.
Utrygg tilknytning, kan gi økt risiko for å utvikle rusmiddelproblemer.

25

Øyvind Kvello (2006) har tatt for seg risiko og beskyttelse ved ungdoms rusmiddelmisbruk:
Å forstå hvordan personer utvikler rusmiddelmisbruk handler om kombinasjoner mellom
risiko og beskyttelsesfaktorer. Risikofaktorer øker sannsynligheten, mens beskyttelsesfaktorer reduserer risikoen for rusmiddelmisbruk
Risiko øker proporsjonalt med stigende belastning.
For eksempel arbeidsledighet, rusmisbruk, dårlig økonomi. En samlet sum av risiko, som mer
og mer fastlåser – resulterer i reproduksjon av vilkårene (dvs. sosial arv)
Kjeder av motgang (neg. utvikling) kan imidlertid brytes. Mye avhenger av hvordan
livsoverganger klares. Livsoverganger kan enten forsterke forutgående negative opplevelser
eller representere en ”fluktrute”.
En forebyggende innsats med langt perspektiv må sikte mot å redusere belastende faktorer i
barns liv. - Dvs. bidra til tilstrekkelig inntekt til alle hushold, høy yrkesdeltakelse i
befolkningen, deltakelse i arbeidsliv, deltakelse i aktiviteter (unngå sosial eksklusjon),
utdanning.
En tilsvarende innsats med et kortere perspektiv må sikte mot å skape beskyttende faktorer
omkring utsatte barn. Det kan for eksempel være trivsel, stabile voksenkontakter deltakelse i
aktiviteter som andre barn, en god barnehage/skolehverdag .
10.4. Universelle tiltak.
Universelle tiltak er det mange av i Øyer kommune og i alle kommuner. Det kan vurderes
om det er behov for nye eller endrede og om det er tilgang til disse for alle i målgruppen.
Overordnede mål og føringer, kunnskap om virkemidler og oversikt over forholdene i Øyer,
bør være styrende for hvilke universelle tiltak det bør være på ulike trinn i livsløpet.
Når tidlig innsats er et overordnet mål og effekten også er dokumentert, kan det for
eksempel tilsi at tiltak i tilknytning til helsestasjonen vil være sentralt. Barnehageplasser til
alle er vesentlig. ICDP er et program for å styrke foreldrefunksjoner som tilbys til alle i
bestemte målgrupper og som er prøvd ut gjennom tidlig intervensjonsprosjektet. Skolene
gjennomfører ulike holdningsskapende programmer som involverer både lærere og foreldre.
Barn og unge trenger arenaer for meningsfulle og trygge aktiviteter. Åpen skole og
leksehjelp er i utgangspunktet universelle tiltak. Det samme gjelder Øyer ungdomsklubb.
Noen universelle tiltak kan i praksis fungere som selektive tiltak.
Et variert og stabilt arbeidsmarked og tilgang på bolig som gir trygghet for voksne og barn er
universelle tiltak som er grunnleggende.
10.5. Selektive tiltak.
Selektive tiltak er i utgangspunktet tiltak rettet mot risikogrupper, dvs. mot målgrupper som
antas å ha forhøyet risiko for problemutvikling. Under pkt. 9.2 er det pekt på lokale
utfordringer som det bør rettes særlig oppmerksomhet mot. Det bør tas utgangspunkt i
disse når det skal vurderes hva det er behov for å utvikle av selektive tiltak for å nå
risikoutsatte
Selektive tiltak kan i enkelte tilfeller være avgjørende for å stoppe en negativ utvikling og vil
kunne få stor betydning for det videre livsløp for den det gjelder. For å sette inn de gode
selektive tiltakene, må det foreligge kunnskap om hvem de risikoutsatte er. Som det
framgår over under pkt. 10.3. er det mye kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer.
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Opprettelse av Samordningsmodellen SLT og SLT koordinator (samordning av tiltak for å
forebygge kriminalitet blant risikoutsatt ungdom), er et eksempel på tiltak som noen
kommuner har og som det gis statlig tilskudd til.
10.6. Indikative tiltak:
Indikative tiltak rettes mot barn, unge og voksne hvor rusmiddelproblemer
/atferdsproblemer eller risikofaktorer allerede er identifisert. Tiltak som omhandles under
kap. 11, vil også i stor grad være indikative tiltak. Det nye prosjektet «Styrk» er også et
eksempel på et indikativt tiltak
Det er i overordnede planer og dokumenter gitt føringer i forhold til at de ulike tjenester
skal trekke inn familie og nettverk som ressurser i arbeidet med tilbud til den enkelte. Bruk
av familieråd som metode er et eksempel på dette.
Mange med behov for indikative tiltak, vil ha behov for tilbud fra flere tjenester og nivå.
Sammenheng i tjenestetilbud og god koordinert innsats er derfor sentralt.
10.7 Oppsummering kap.10
Det er mye kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer og hvilke tiltak som virker.
Universelle, selektive og indikative tiltak må utvikles og etableres med utgangspunkt i dette.
Øyer kommune har mange gode forebyggende tiltak på alle trinn/nivå i livsløpet. Det bør
utarbeides en oversikt over disse som kan gi grunnlag for å vurdere behov for nye/andre
tiltak i et langsiktig perspektiv. Fokuset skal være tiltak som reduserer risiko og øker
beskyttelse. Oversikten kan være en del av grunnlaget for kommunal planstrategi.

11..0 Oppfølging, rehabilitering og behandling – utfordringer
11.1. Generelt
Det forebyggende arbeidet skal prioriteres gjennom samhandlingsreformen og ny
folkehelselov stiller krav til kommunen på det forebyggende feltet
Ny helse- og omsorgslov stiller tilsvarende krav til oppfølging og hjelp til de som allerede har
utviklet et problem. Et av målene med samhandlingsreformen er bl.a.: Mer helhetlige og
koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og
avtalte behandlingsforløp.
Pasient – og brukerrettigheter er etter 01.012012 samlet i ett lovverk og ligger nå i
pasientrettighetsloven. Det innebærer at rettighetene er blitt mer entydige og helhetlige for
pasienter og brukere.
Barns rolle som pårørende ble styrket de siste årene og bl.a. spesialisthelsetjenesten er nå
pålagt å ha egne barneansvarlige for å sikre barneperspektivet i arbeidet med voksne.
Forebygging, rehabilitering og behandling ifht. rusfeltet er på noen områder
sammenfallende med behov for oppfølging rehabilitering og behandling innenfor psykisk
helsefeltet. Likevel slik at det på noen områder kreves særskilt kompetanse for å behandle
psykiske lidelser og behandle rusprobemer I fht. rus kreves det også spesifikk kompetanse
for å identifisere problemene. Spilleavhengighet er også et område som krever
oppmerksomhet.
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Felles grunnleggende behov for alle er opplevelse av mestring, tilgjengelige tjenester, stabil
bo- og omsorgssituasjon og tett individuell oppfølging av høy faglig kvalitet.
I eksisterende plan for psykisk helse (2007) er det konkretisert 8 områder/hovedutfordringer
i arbeidet med å kvalitetssikre kommunens arbeid.
Forebygging
Mestring
Tilgjengelighet
Samhandling
Brukermedvirkning
Faglig innhold i tjenestene
Kunnskap og tillitt
God ressursutnyttelse
11.2. Identifisering av rusrelaterte problemer.
Tidlige signal på et mulig rusproblem er ofte diffuse og tvetydige. Både den det gjelder og de
som er rundt kan være usikre på grensen mellom uproblematisk og problematisk rusbruk.
Rusproblemer er fortsatt også skam- og skyldbelagt og vil derfor også bli skjult. Det er viktig
at de som til daglig arbeider med barn/voksne på ulike arenaer er i stand til å identifisere et
problem og har kompetanse og verktøy til å ta tak i bekymringen.
Når et rusproblem er avdekket og erkjent, vil det fortsatt være utfordringer knyttet til å
motivere den det gjelder for endring og evt. behandling. Tett individuell oppfølging er
avgjørende for å få resultater.
11.3. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen
Samhandlingsreformen krever at kommunen bygger opp kompetanse for å ivareta flere
oppgaver i kommunen og det vil framover være behov for gjennomgang av ansvar og
samhandling på ulike nivå for å sikre gode sammenhengende tjenestetilbud.
Øyer kommune er godt i gang med å bygge opp kompetanse, og det er gjennom ulike
prosjekter igangsatte et arbeid med etablering av samhandlingslinjer mellom kommunen og
spesialisthelsetjenesten. TRUST prosjektet er et eksempel.
I fht. gravide med alvorlig rus og /eller psykiatriutfordringer med spebarn, gjennomføres det
et hovedprosjekt mellom Sykehuset innlandet og 2 kommuner i Gudbrandsdalen. Det søkes
om at dette utvides med et delprosjekt hvor alle kommuner i sør- og midtdalen er involvert
Prosjektet gjelder felles sengspost/ barnesenter ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer.
11.4. Arbeid og aktivitet
Trygghet for arbeid og aktivitet er en av de viktigste faktorene i det rusforebyggende
arbeidet. Gjennom deltakelse i arbeidslivet gis det trygghet for inntektssikring, muligheter
for nettverk, mestring, sosial inkludering mv. Det er viktig at det både i privat og offentlig
sektor ligger til rette for inkludering av personer med særlige behov. Av strategiplan for
arbeid og psykisk helse framgår flg.: «Det å ha flest mulig i arbeid er viktig for den enkelte og
samfunnet. Vi vet at mennesker med psykiske lidelser eller problemer utgjør en stor del av
dem som står utenfor arbeidslivet eller står i fare for å falle ut. Flere har også rusproblemer
som gjør situasjonen enda vanskeligere.»
Noen vil ikke være i stand til å delta i ordinært arbeidsliv. For disse må det legges til rette for
aktivitetstilbud kommunen.
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11.5 Botilbud og boligsosial arbeid
Det ble i 2011 vedtatt en boligplan hvor boligsosialhandlingsplan er innarbeidet.
Boligtilbud av ulike kategorier som bofellesskap og rimelige boenheter er sentralt for å sikre
de som har særlig behov kan sikres en stabil bosituasjon. Bolig er imidlertid ikke alltid
tilstrekkelig . For mange er det en utfordring å få en stabil bosituasjon. Innsats i form av
boligsosial arbeid er derfor nødvendig. Øyer kommune har fått prosjektmidler fra
Fylkesmannen til boligsosialt arbeid i 2012.
11.6 Behandling og rehabilitering
Individuelt tilrettelagt tilnærming er viktig for at arbeidet med behandling og rehabilitering
skal lykkes. Relevant innsats til riktig tid og tilpasset behov. Tett individuell oppfølging og
tilgjengelige tjenester med høy faglig kompetanse
Kommune og spesialisthelsetjeneste må sørge for god sammenheng i tilbud når det er behov
for tjenester på ulike nivå. For de som har institusjonsinnleggelse, vil tilrettelegging fra
kommunalt nivå både før gjennom og etter oppholdet ofte være avgjørende for langsiktig
effekt av behandling.
Rusrelaterte problemer berører i stor grad også pårørende, enten som barn, foreldre eller
partner. Pårørendes behov og rolle må derfor også bli ivaretatt.
11.7 Oppsummering kap. 11
Tilstrekkelig kompetanse til å identifisere rusrelaterte problemer er viktig for tidlig innsats.
Høy faglig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til tett individuell oppfølging er avgjørende
for gode resultater. Aktivitet/arbeid og en stabil bosituasjon er nødvendig for rehabilitering
og det må være helhet og sammenheng i tilbudene. Det kreves økt og samordnet innsats
mellom tjenester og nivåer..

12. Frivillig sektor
12.1. Generelt
De frivillige organisasjonene er drivkrefter i mange lokalsamfunn på mange områder som
angår velferdssamfunnet, enten som tjenesteytere, som ivaretakere av ulike gruppers
interesser og behov og som tilbydere av kultur og fritidsaktiviteter. Frivillige bidrar med
tilbud og tjenester som et alternativ eller et supplement til offentlige tjenester.
Frivillige organisasjoner spiller også en betydelig rolle i folkehelsearbeidet ved at det gir
egenverdi for den enkelte å engasjere seg frivillig.
Enkelte kommuner har inngått partnerskapsavtaler med ulike lag og foreninger på områder
hvor det er behov for økt innsats av forebyggende art ( universelle tiltak) eller i forhold til
grupper med spesielle behov (selektive tiltak )
12.2. Samarbeid med frivillig sektor i Øyer
I Øyer kommune er det et rikt og mangfoldig organisasjonsliv innenfor idrett, musikk,
friluftsliv med mer og som bla. bidrar til en meningsfylt fritid for de som bor i kommunen.
Utallige timer legges ned av frivillige og bidrar til å gi innbyggerne økt livskvalitet.
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Det er etablert en frivillighetssentral med økonomisk tilskudd fra kommunen og hvor det er
etablert samarbeid med flere tjenester. Frivillighetssentralen rekrutterer frivillige til ulike
oppdrag og driver et bredt spekter av gruppetilbud.
Av andre frivillige initiativ kan nevnes «Natteravnene». Formålet til «Natteravnene» er å
skape trygghet for alle i nærområdet, spesielt for unge som er ute på kveld og natt bl.a. i
forbindelse med arrangement. «Natteravnene» består av frivillige voksne som er synlige
voksne i «bybildet «eller ved lokale arrangement og som bidrar til å skape trygghet for de
som ferdes ute
Det ligger et stort potensiale for Øyer kommune i å samarbeid med frivillige organisasjoner
i folkehelsearbeide t. Viktige virkemidler kan være etablering av dialogarenaer hvor
utfordringer og behov er tema og etablering av partnerskapsavtaler på nærmere definerte
områder.
12.3. Oppsummering kap. 12
Frivillig sektor spiller en betydelig rolle i folkehelsearbeidet.
Det bør etableres dialogarenaer mellom kommunen og frivillige organisasjoner og det
bør vurderes om det er aktuelt å inngå partnerskapsavtaler.

13. Salg- og skjenkebevillingspolitikken
13.1. Antall salgs- og skjenkebevillinger.
Øyer ommune har pr. 01.12.2011, 5 salgsbevillinger , 24 skjenkebevillinger og 3
ambulerende bevillinger.
Det framgår av alkoholovens § 1-7a, 3.ledd, at det kan besluttes at det ikke skal gis mer enn
et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Det er opp til kommunestyret å
bestemme om man ønsker et slikt ”tak”, og hvor høyt dette eventuelt skal settes.
Videre kan det settes ”tak” på antall bevillinger til ulike driftskonsept. For eksempel at det i
kommunen skal være et maksimalt antall restauranter, puber eller nattklubber med
skjenkebevilling. Øyer kommune har så langt valgt å ikke sette noe» tak.» Det ble vurdert
sist retningslinjer ble utarbeidet.. Begrunnelsen for ikke å sette noe tak den gang var
reiselivssatsingen. I og med at næringsutvikling er et sentralt fokusområde i
kommuneplanen, vurderes det fortsatt ikke som aktuelt å sette noe «tak» på antallet
bevillinger.
13.2. Modellen: Ansvarlig alkoholhåndtering.
I tilknytning til arbeidet med rusmiddelpolitisk plan har modellen «Ansvarlig
alkoholhåndtering» blitt satt på dagsorden. Helsedirektoratet har utviklet modellen.
Elementer som inngår i satsingen «Ansvarlig alkoholhåndtering» er:
Samarbeid mellom kommune, politi og bransje
Opplæring av ansatte ved skjenkestedene
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Bedre metoder og organisering av kommunens kontroll og tilsyn
Skjenkestedene må utvikle bevissthet rundt egen alkoholpolicy
Aktiv bruk av media
Modellen har som mål å redusere utelivets negative sider som overskjenking, skjenking til
mindreårige og alkoholrelatert vold. I tilknytning til arbeidet med planen deltok i 2011 en
representant fra næringen i Øyer og en fra politiet på kunnskaps- og erfaringsseminar i
Sælen i Sverige sammen med bl.a Trysil kommune. Temaet var ansvarlig alkoholhåndtering.
Dette er kommuner som i likhet med Øyer er store alpindestinasjoner og hvor
reiselivssatsing er sentralt, og hvor det er tilsvarende utfordringer som i Øyer for bl.a.
«utelivsbransjen. «Ansvarlig alkoholhåndtering « er omtalt i proposisjonen til
Folkehelseloven som et eksempel på et aktuelt folkehelsetiltak. Modellen « Ansvarlig
alkoholhåndtering «bør tas i bruk i Øyer kommune.
13.3. Salg- og skjenketider.
Alkoholloven angir ”normaltider” og ”maksimaltider” for salg og skjenking av alkohol. Den
enkelte kommune kan vedta salgs- og skjenketider som er mer begrenset eller utvidet i
forhold til normaltidene, så lenge de er innenfor maksimaltidene.
For salg av alkoholholdig drikk i gr. 1 (maks 4,7 volumprosent alkohol):
Normaltid mellom kl. 08.00 og kl. 18.00,. Maksimal salgstid er frem til kl. 20.00 på hverdager
og kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, jfr. alkoholloven § 3-7.
For skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin):
Normaltid mellom kl. 08.00 – 01.00. Skjenking av slik alkoholholdig drikk er forbudt mellom
kl. 03.00 og kl. 06.00, jfr. alkoholloven § 4-4.
For skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin):
Normaltid mellom kl. 13.00 til kl. 24.00. Skjenking av slik alkoholholdig drikk er forbudt
mellom kl. 03.00 og kl. 13.00, jfr. alkoholloven § 4-4.
Regjeringen har lagt frem forslag om å redusere maksimaltid for skjenking fra kl. 03.00 til kl.
02.00. Forslaget har vært ute på høring, men det er ikke tatt endelig standpunkt i saken.
Statens senter for rusmiddelforskning (SIRUS) har samlet forskning på området, og
utarbeidet flere rapporter. Skjenketid er bl.a. sett opp mot antall voldsepisoder på sen
kveld/natt, der det konkluderes med at det finnes en klar sammenheng mellom endringer i
skjenketider og antall voldstilfeller. Utelivsbransjen (dvs. org. sentralt), er derimot ikke enig i
at en reduksjon i skjenketid automatisk medfører færre voldsepisoder, og ønsker ikke en slik
innskrenkning i lovens maksimaltid.
KoRus Øst anbefaler harmonisering av skjenketidene i regionen til kl. 02.00
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Det er innhentet opplysninger fra lensmannskontoret/ politiet om deres erfaringer knyttet til
skjenketid og voldsepisoder. Politiet opplyser at det nesten ikke er registrert saker i Øyer de
siste årene. I 2007- 2008 var det 0 anmeldelser. I 2010 var det 6 anmeldelser og i 2011
3 anmeldelser
Et sentralt fokusområde i kommuneplanen er: Trygt og godt lokalsamfunn. Med
utgangspunkt i forskning som viser at alkoholrelatert vold øker med skjenketiden, bør
skjenketidene reduseres. I enkelte byer har erfaringene med redusert skjenketid og
«ansvarlig alkoholhåndtering», resultert i at utemiljøet blir roligere og at dermed andre
grupper enn før går ut. Dette innebærer at det ikke nødvendigvis får negative konsekvenser
for næringen, at skjenketiden reduseres.. Hvilke målgrupper som går ut har imidlertid
sammenheng med driftskonseptet. Redusert skjenketid harmonerer med fokusområdet
«Trygt og godt lokalsamfunn.».
Ved innvilgelse av salg og skjenkebevilling er det viktig at det i forbindelse med
saksbehandlingen blir kontrollert om krav som stilles i annet lovverk, også er i orden.
Slike vilkår bør derfor vurderes inkludert i retningslinjer for perioden 2012 – 2016:
Dette kan være vilkår om at skjenkestedet er godkjent av andre offentlige myndigheter,
herunder brannvernmyndighet og Mattilsynet. For øvrig krav til hva salgs- og skjenkestedets
internkontrollsystem skal inneholde.
13.4. Skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende bevilling.
Kommunale salgs- og skjenkebevillinger kan gis for en bestemt anledning.
Ihht. gjeldende retningslinjer, kan skjenkebevilling for enkeltarrangementer (herunder
konserter, dansetreff, party etc.), innvilges.
I perioden 01.01. – 01.12.2011 er det innvilget 14 søknader om skjenkebevilling til enkeltanledninger og 2 søknader om ambulerende skjenkebevilling til sluttede selskap.
Avslag på søknad om skjenkebevilling kan bl.a. begrunnes i at steder eller arrangementer
tilstrekker seg ungdom, selv om disse er over 18 år, jfr. merknader til alkoholloven § 1-7a.
Dette må i så fall vurderes inntatt i retningslinjene. For øvrig er god kontroll i forbindelse
med skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende bevilling, sentralt

13.5. Kontroll og reaksjoner.
Ihht. alkohollovens forskrift § 9-4, skal salgs- og skjenkekontroll særlig omfatte salgs- og
skjenketider, aldersgrensebestemmelser, samt at det ikke selges eller skjenkes til personer
som er åpenbart påvirket av rusmidler. Østlandske Kontrolltjenester AS, er engasjert til å
gjennomføre salgs- og skjenkekontroll i Øyer kommune.
I tillegg til merknader ved salgs- og skjenkekontroll, kan opplysninger om bevillingshavers
utøvelse av bevillingen fremkomme på annen måte gjennom bevillingsmyndighetens arbeid.
Dette kan være forhold knyttet til stedets internkontroll, manglende oppfølging av formelle
krav knyttet til stedets serverings-, salgs- eller skjenkebevilling, eller endring av stedets
driftskonsept. Videre plikter andre offentlige myndigheter, herunder politi,
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skatte-myndigheter og kemner, å opplyse om forhold som kan være relevant for
bevillingsmyndigheten.
Ihht. til gjeldene retningslinjer, er formannskapet kontrollutvalg. Rådmannen har fullmakt til
å gi advarsel dersom saken ikke er av en slik karakter at det bør reageres fra politiets side.
Formannskapet kan vedta inndragning av bevilling for kortere eller lengre tid eller vedta
andre forføyninger. Det har vært en sak om inndragning av skjenkebevilling i Øyer og denne
var begrunnet i økonomiske forhold.
Øyer kommunes retningslinjer for inneværende bevillingsperiode inneholder ingen definerte
vilkår for inndragning av salgs- og skjenkebevillinger. I praksis innebærer det at en
inndragning vil måtte basere seg på en individuell vurdering når overtredelser fremkommer
ved kontroll eller på annen måte. Reaksjonsform/sanksjoner må vurderes ut i fra
overtredelsens art og omfang, den aktuelle bevillingshavers tidligere praksis, samt evt.
reaksjoner i forbindelse med sammenlignbare tilfeller. Formannskapet vurderer de forslag
om inndragning rådmannen framlegger, og står fritt til å vedta reaksjon basert på eget
skjønn. Det synes e å være behov for å fastsette noen nærmere kriterier og sanksjonsformer.
Noen kommuner har innført prikkbelastningssystem, der enkelte overtredelser vurderes
strengere enn andre. Dette gjelder bl.a. kommunene, Stavanger og Haugesund.
I andre kommuner er det innført en ordning der alvorlige overtredelser umiddelbart
medfører inndragning for en periode, mens øvrige overtredelser medfører advarsel ved
første overtredelse og inndragning for en periode ved andre gangs overtredelse.
13.6 Oppsummering kap. 13
Retningslinjer for tildeling av salg- og skjenkebevillinger i Øyer skal utformes slik at de bidrar
til å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk. Modellen
«ansvarlig alkoholhåndtering» bør etableres. Kriterier for tildeling av bevilling,
kontrollrutiner og reaksjoner ved overtredelser må framgå tydelig av retningslinjene.

14.0. Øyer kommune som attraktiv arbeidsplass
14.1. Arbeidsgiverstrategi
Øyer kommune har nedfelt egen arbeidsgiverstrategi med handlingsplan for 2008 – 2011.
Overordnet målsetting er at Øyer kommune skal ha en offensiv arbeidsgiverpolitikk som legger til
rette for samspillet mellom medarbeidere, innbyggere, brukere og andre samarbeidspartnere, og
som gjør kommunen i stand til å ivareta sine oppgaver som samfunnsutvikler
14.2. Kompetansestrategi
Kompetanse er summen av kunnskap og ferdigheter og personlige egenskaper og som er
viktig for å gi gode tjenester. Framtidens omsorgsutfordringer og nytt lovverk
(samhandlingsreformen) gir store utfordringen for kommunen ifht. å sikre nok kapasitet og
god nok kompetanse til å ivareta oppgavene innenfor mange områder.
I kommunedel plan for omsorgstjenester er framtidens kompetansebehov beskrevet og
deretter fulgt opp gjennom utarbeiding av strategisk kompetanseplan for helse- og omsorg
I plan for opplæring av barn og unge og skoleutviklingsplanen er også kompetansebehov
beskrevet og prioritert.
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På det forebyggende og helsefremmende arbeidet har Øyer kommune i dag svært høy
kompetanse, og det er viktig at denne blir nyttet. Det fullføres to mastergrader innenfor
forbyggende og helsefremmende arbeid i 2012 og det er utdannet en master i systemisk
familieterapi i 2011. Det er også tilsatt psykolog. To ansatte gjennomfører videreutdanning
i psykososialt arbeid med barn og unge. I legetjenesten er det imidlertid behov for økt
kapasitet og kompetanse . På områder som omfatter omsorg, oppfølging og boligsosialt
arbeid vil er det også behov for både økt kapasitet og kompetanse .
Iforhold til kompetanseheving drar Øyer kommune nytte av å ha en sentral forsknings- og
utdanningsinstitusjon i Lillehammer
14.3. Beholde og rekruttere
Gjennom arbeidet med strategisk kompetanseplan er det rettet fokus mot utfordringer
knyttet til å rekruttere og beholde arbeidskraft. De kommuner som tilrettelegger muligheter
for systematisk vedlikehold av kunnskap og kompetanse og muligheter for videreutvikling
av kompetanse, vil stå best rustet til å sikre seg viktig arbeidskraft. De ansatte er den
viktigste ressursen i arbeidet innenfor rusfeltet.
14.4. Oppsummering kap. 14.
De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Øyer kommune skal legge vekt på å rekruttere
og beholde medarbeidere med høy kompetanse. Det krever en aktiv satsing på etter- og
videreutdanning, veiledningstilbud, mm. Kommunes satsingsområder og prioriteringer må
framgå av arbeidsgiverstrategien, kompetanseplaner, lønnspolitisk plan m.v.

34

Referanseliste:
Lover:
Lov om folkehelsearbeid
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell
Opplæringsloven
Barnehageloven
Kommuneloven
Sentrale statlige dokumenter:
Opptrappingsplan for rusfeltet . Hsdir. IS- 1836
Samhandlingsmeldingen, st.meld. nr. 47 (2008-2009)
Nasjonal helse- og omsorgsplan, st. meld. 16 (2011-2015)
St.melding om hehetlig rusmiddelpolitikk - kommer i 2012
Folkehelseprofil for Øyer, jan. 2012. Folkehelseinstituttet
Kommunebilder 2011, Fylkesmannen i Oppland
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012
Kommunal planstrategi - Veileder
Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse
Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012
Veiledere, retningslinjer og rapporter:
Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Shdir. IS -1362
Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Hsdir. IS-1742
Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunen. Hsdir IS – 1405
Veileder i psykisk helsearbeid for voksne Hsdir. IS - 1332
Oppfølging av barn til psykisk syke /og rusavhengige foreldre. HSdir IS 5/2006
Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med
samtidige rus og psykiske lidelser
Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering og oppfølging av
familiene fram til skolealder
De usynlige barna Hsdir. og Bufetat
Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk : Folkehelseinstituttet .rapport
2011: 4
Kvalitet og kompetanse ,. om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser kan bli
bedre… Hsdir. IS -1914
Migrasjon og helse – utfordringer og utviklingstrekk – Hsdir. 2009
Psykisk syke og rusmisbrukene kvinner som brukere av krisesentertilbud
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Kommunale planer og dokumenter:
Kommunedelplan for omsorgstjenester
Skoleutviklingsplan
Plan for psykisk helse
Boligplan
Budsjett- og økonomiplan for 2012 -2016
Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorg
Kompetanseplan for 2012
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi
Annet:
Tidlig intervensjon – prosjektbeskrivelse – Øyer kommune 2011
Barnefattigdom- notat til kommunestyret – april 2010
Bedre læring – prosjektbeskrivelse
Kommunalt rusforebyggende arbeid med ungdom - masteroppgave v/ Eli Stalenget under
arbeid
Nytt innhold i tradisjonelle barselgrupper. Foreldreveiledning med ICDP - masteroppgave
v/ Inger Marie Johnsgård under arbeid
Øyvind Kvello - Barn i risiko 2010
Lenker:
www.fhi.no
www.helsedirektoratet.no
www.forebygging.no
www.kommunetorget.no
www.barnsbeste.no
www.selvhjelp.no
www.krad.no
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