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1 INNLEDNING

Planen gir en kort innføring i lover og regler før den beskriver rusmiddelsituasjonen internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Deretter tar
planen opp nasjonale rusmiddelpolitiske mål, formul erer lokal visjon og seksmålområder for arbeidet lokalt. I nestekapittel
kommer planen inn på grunnholdninger i kampen mot rusproblemer. I kapittel fem knyttes tiltak og innsatsområder opp mot de
lokale målområdene (disse vises ogsåi tabellform under vedlegg). Sistekapittel omhandler hvordan planen skal gjennomføres.
Figuren under illustrerer oppbygningen av planen hvor grønn farge indikerer inneværende kapittel.

1.1 Om planleggingavedruskap
Det vil være en drøy påstand at en gjennom eksempelvis kommunale planer skal kunne forutbestemme hvor omfattende
rusmiddelbruk og – problemer en skulle få. Det er likevel viktig å holde fast på at et planmessig systematisk og langsiktig arbeid
med de rette virkemidlene og optimalt samspill mellom tilgjengelighet og andre forebyggende aktiviteter vil ha sterk
innvirkning på problemenes art og omfang. En fungerende rusmiddelpolitisk handlingsplan vil derfor være et viktig redskap i
arbeidet for å skape trygghet og trivsel i kommunen .

1.2 Lovgivning
Flere lover påpeker at kommunen skal engasjeresegpå rusfeltet. Det gjelder først og fremst alkohollo ven1 og folkehelseloven 2.

1.2.1 ALKOHOLLOVEN

Alkoholloven slår fast at alle kommuner skal utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. I sin veileder for slike planer 3,
argumenterer Helsedirektoratet for at det bør være en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Formålet med alkoholloven 4 er å regulere innførsel og omsetning av alkoholhol dig drikk for i størst mulig utstrekning å begrense
de samfunnsmessigeog individuelle skadenesom alkoholbruk kan innebære.Loven slår fast at begrensning av alkoholforbruket
er et ledd i dette.

Alkoholloven pålegger kommunene ansvaret for tildeling av og kontrollen med salgs- og skjenkebev illinger , samt ta inn gebyr
for slike bevillinger. Kommunen skal ogsåavholde kunnskapsprøver, slik at styrere og stedfortredere i virksomheter som har
salgs-eller skjenkebevilling kan dokumentere tilfr edsstillende kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Kommunen påleggesogsåå utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan 5. Det foreligger imidlertid ingen formelle krav til
innholdet i en slik plan.

1 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.
2 Lov om folkehelsearbeid
3 Veileder for rusmiddelpolitisk handlingsplan IS-1362
4Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv., paragraf 1-1
5 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv., paragraf 1-7d

1.2.2 FOLKEHELSELOVEN

Folkehelseloven har til formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskje ller .
Kommunen har etter loven plikt til å fremme befolkn ingens helse, trivsel, skapegode sosialeog miljøm essigeforhold og bidra til å
forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, utjevne sosialehelseforskjeller og å beskytte befolkningen mot faktorer
som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Loven pålegger kommunene å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative
påvirkningsfaktorene. Oversikten skal være løpende og hvert 4. år skal det utarbeides en skriftlig oversikt over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer. Denne skal ligge til grunn for kommunal planstrategi og andre kommunale planer.
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Basertpå oversiktsarbeidet skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordring ene.Det kan være tiltak
knyttet til oppvekst- og levekår, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker og bruken av alkohol og
andre rusmidler.

1.2.3 ANDRE LOVER 6

Også i andre lover/forskrifter påleggeskommunen å løseoppgaver på rusmiddelfeltet. De viktigste er:

¤ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

¤ Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforv altningen.

¤ Lov om barneverntjenester.

¤ Lov om vern mot smittsomme sykdommer.

¤ Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

¤ Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven).

¤ Læreplanverket for Kunnskapsløftet og Læreplanverket for videregående opplæring.

¤ Plan- og bygningsloven.

Videre forutsetter både plan- og økonomilovgivingen for kommunene helhet og sammenheng i planverket, hvilket tilsier at den
rusmiddelpolitiske handlingsplanen må samvirke med andre planer kommunen har.

Det omfattende ansvaret kommunene er pålagt i lovs form, viser tydelig at rusmiddelbruk berører mange sider av livet i det
moderne samfunnet. Det er ikke entydig et helse-eller sosialtema,men berører eksempelvis ogsånæringspolitikken.

1.3 Tidligererusmiddelpolitiskeplaner
Karmøy kommune har siden 1990hatt en tverretatlig styringsgruppe for arbeid med barn og unge, og fra 2002ogsåetablert SLT-
modellen (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyg gende Tiltak).

En tverretatlige styringsgruppe hadde ansvar for utarbeiding av aksjonsplan mot rusmiddelbruk mot år 2000(vedtatt i
kommunestyret i februar 1997).I forlengelsen av denne aksjonsplanen,utarbeidet den tverretatlige styringsgruppen i samarbeid
med leder for sosialtjenestenforslag til en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2000-2002som ble vedtatt i
kommunestyret i oktober 2000.Da denne planen skull e vurderes i 2002var SLT-modellen etablert i kommu nen. I mai 2004ble det
(sak 90/02),behandlet en ny plan for perioden 2004-2007.Planen ble avløst av helt ny plan for period en 2008-2011(sak 40/08).Den
siste rullerte planen (2012-2015)ble vedtatt i kommunestyret 15.mai 2012(sak 31/12).

1.4 Kommunensarbeidmedplanen/nesterullering
Denne planen bygger på rusmiddelpolitisk handlingsp lan 2012-2015.SLT arbeidsgruppe har fungert som plangruppe. SLT-
koordinator og kommunikasjonsrådgiver har skrevet planen. Planen har vært sent til involverte parter for innspill via e-mail og
annonsert på kommunens hjemmeside og i Karmøynytt fra 10.08til 24.08.Det er ikke kommet innspill av vesentlig karakter.
Det er ikke et absolutt krav at en plan av denne typen skal ut på «høring» /få innspill, men det er utført fordi såmange parter har
vært involvert.

6 www.lovdata.no

Arbeidet med planen har foregått våren 2016fram ti l politisk behandling . Det er ikke foretatt noen systematisk evaluering av
«Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015».Men en gjennomgang tilsier at svært mye av planen er mer eller mindre
gjennomført. En ser ogsåi tabellen bakerst i dokum entet hvem som har ansvar for de ulike tiltakene og evaluering.

Ved rullering av neste plan ser en for seget større og mer omfattende prosessarbeid. Et slikt arbeid er tidskrevende og en bør
legge opp til slike prosesserhvert 8. år. De øvrige rulleringene bør gjøressom det er gjort i dette tilfelle der SLT arbeidsgruppen
fungerer som plangruppe.

Karmøy kommune har nå gjennomført omfattende ungdom sundersøkelser i 2001,2003,2005,2007,2009,2011, 2013og 2016.Det
gir en unik anledning til å følge ungdomsskolekulla over tid og seutviklingen. Fra og med 2016er det besluttet etter anbefaling fra
direktoratet, at ungdomsundersøkelsen gjennomføres hvert 3. år. Undersøkelsen tyder på at ungdomsskoleelevenesomgang med
tobakk og rusmidler ligger nokså stabilt, men at det snarerehar vært en positiv enn en negativ utvikl ing fra 2010til 2016.

1.5 Andre relevanteplanerfor Karmøykommune
Her vil andre kommunale planer som har et grensesnitt opp mot rusmiddelpolitisk handlingsplan gjennomgås i korte trekk.
Planenekan lesesi sin helhet på: http://www.karmoy.kommune.no/no/news/planer/planove rsikt/andre-kommunale-planer
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1.5.1 KOMMUNEPLANEN
Kommuneplan for Karmøy 2014-2023,ble revidert i kommunestyreperioden 2011-2015(sak 55/15).Under prosessenble både
samfunnsdel og arealdel revidert.

Kommunens samlede virksomhet er forankret i samfunnsdelen. I gjeldende samfunnsdel inngår folkehelse som et eget tema.
Følgendemål for kommunens folkehelsearbeid er formulert: «karmøys innbyggere skal bo og leve i helsefremmend e
lokalsamfunn, og slike samfunn skal ha særlig fokus på barn og unges oppvekstsvilkår». Rusproblematikk, herunder økende
alkolholforbruk blant voksne, er i samfunnsdelen trukket frem som en viktig utfordring i folkehelsearbeidet.

1.5.2 OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORE R 2016
Karmøy kommune har utarbeidet et system for løpende oversikt og et skriftlig oversiktsdokument (sak 7/16). I
oversiktsdokumentet sesdet bla. på utviklingen av salg av alkohol i vinmonopolet, dagligvarebutikker, antall skjenkebevilgninger
og salg ved utestedene.Det påpekesher at Karmøy har utfordringer på rusfeltet når en ser på tall for omsetning av alkohol,
undersøkelser av ungdoms rusvaner og/eller vurderin ger fra kommunale tjenesterog politi. For å redusere helseskaderog sosiale
skader er det nødvendig å redusere det generelle forbruket i befolkningen. Selv om stordrikkere er mest utsatt oppstår det langt
flere skader, voldstilfeller, ulykker eller problemer blant det store flertallet som drikker moderat. Videre er det viktig at en
forsvarlig alkoholpolitikk innlemmes i planlegging og drift av kommunal sektor.

1.5.3 HANDLINGSPLAN FOR SLT/- FOLKEHELSEARBEID
Handlingsplanen for 2016omhandler konkrete tiltak og innsatsområder innen SLT og folkehelsearbeidet i Karmøy kommune (sak
34/16).Denne planen bør seesi sammenheng med rusmiddelpol itisk handlingsplan.

Tiltakene i handlingsplanen er i tråd med utfordrin gsbildet og overordnet målsetning for folkehelsearbeidet (se1.5.1).
Handlingsplanen inneholder også«mandat for SLT-arbeidet» som er utarbeidet av SLT-arbeidsgruppen og godkjent av politirådet.
Mandatet omhandler mål og retningslinjer for SLT- arbeidet, organisering, SLT- koordinators rolle samt veien videre for SLT-
arbeidet.

Planen kan leses på
http://www.karmoy.kommune.no/no/news/planer
/planoversikt/andre-kommunale-planer
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Overordnet målsetning for folkehelsearbeidet kan igjen brytes ned til følgende retningslinjer for SLT- arbeidet:

1. SLTi Karmøy kommune har barn og unge samt deres foreldre som sin viktigste målgruppe. SLTskal jobbe for gode
målrettede og samkjørte systemer hvor barn og unge med særskilt behov fanges opp tidligst mulig.

1. SLTskal gjennom tverretatlig samarbeid, samordning og konkrete tiltak sammen med særlig politi og andre
virksomheter bidra til å forebygge at barn og unge blir kriminelle. Det er viktig at alle aktørene har god kjennskap til
hverandres virkefelt/ tjenester, aktiviteter og rammer. At enkelte tiltak vil måtte omfatte ogsåungdom over 18 år,
hindrer ikke at barn og unge er målgruppa.

2. SLT-systemet i Karmøy kommune innebærer både primær, sekundær og tertiær forebygging. Hovedfokuset for
politiråd/ styringsgruppe, arbeidsgruppe/ koordiner ingsnivå og SLT-koordinator er aktiv samordning og koordinering på
systemnivå samt forebyggende og byggende tiltak. Men SLTsystemet må kjenne godt til utførernivået som jobber på
sekundær, tertiær, selektivt og indikativ nivå slik at tiltak settes inn i tråd med utfordringsbildet.

3. Arbeidsplanen for SLTer pr. tiden rusmiddelpolitis k handlingsplan, handlingsplan for folkehelse, utvi klet mandat for
SLTarbeidet samt styringssignaler fra politirådet og SLTarbeidsgruppe.

1.5.4 VOLD I NÆRE RELASJONER
Handlingsplanen er en interkommunal handlingsplan (sak 53/16)med hovedmålsetningene:

- økt kompetansen om vold i kommunene
- økt fokus på forebygging av vold i kommunene

Visjonen for kommunene er «et liv uten vold» og planen har ulike fokusgrupper (barn, voksne, eldre og funksjonshemmede) med
tilhørende tiltakskort.

1.5.5 PSYKIATRIPLANEN

Målet med «psykisk helsearbeid 2013-2020»er å ha et oversiktlig psykisk helse– og rusarbeid som vektlegger at innholdet i
tjenesteneer preget av kvalitet, tilgjengelighet og helhet. Målet er at tjenestetilbudet skal fremme uavhengighet, selvstendighet og
evnen til å mestre eget liv.

Planen har følgende hovedmål og innsatsområder:

• Kommunen skal fortsatt iverksette tiltak for å sikre personer med alvorlige rus- og psykiske lidelser en tilrettelagt bolig.

• Avklare sammen med bruker hvilken hjelp bruker trenger til enhver tid for å kunne mestre egen livssitu asjon.

Handlingsplan «SLT/folkehelse» rulleres
årlig og er en «ren tiltaksplan».

Den må sees i sammenheng med
«rusmiddelpolitikk handlingsplan 2016-
2020» som er en beskrivende plan. Den gir i
hovedsak en oversikt over forebyggende
tiltak og det som gis av tjenester til
rusavhengige.
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• Tilby arbeid og aktivitetstilbud som gir meningsful le og tilrettelagte oppgaver i hverdagen.

• Gi mulighet for en meningsfull fritid og sosialt fellesskap.

• Tjenesteneskal ha lokaler som er tilpasset utøving av tjenestene.

• Personal ressurseneog kompetanse skal utvikles og utnyttes på en god måte utfra brukerbehov.

• Organisering av tjenestenesom fremmer virkningsful le, effektive og samordna tiltak for brukeren.

1.5.6 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN
Boligsosial handlingsplan er en samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg,og bli boende i
egenbolig. Planen skal være et forutsigbart redskap i arbeidet. «Boligsosial handlingsplan for 2014– 2017»(sak 23/14)har følgene
hovedmål:

• Sørgefor god utnyttelse av den boligmassenkommunen eier eller disponerer.

• Å få en aktiv og samordnet bruk av tilskudd/låneord ninger og andre virkemidler.

• Å skaffe tilstrekkelig antall ulike typer boliger. Statlige prioriteringer og føringer følges opp.

• Å ha tilstrekkelig ressurser til oppfølgning. Statl ige prioriteringer og føringer følges opp.

• Å få til effektiv ansvars-og oppgavefordeling innen kommunens boligsosiale arbeid (organisering, drif t og forvaltning).

Hovedutfordringen med boligmassen er rett type bolig til rett person.

1.5.7 VEILEDER VED BEKYMRING – HVORDAN FOREBYGGE OG HÅNDT ERE
HATKRIMINALITET OG VOLDELIG EKSTREMISME

Trusselen som hatkriminalitet og voldelig ekstremisme utgjør, er i dag mer kompleks enn tidligere. Det er flere bakenforliggende
faktorer som kan bidra til å starte eller forsterke slike radikaliseringsprosesser. For å lykkes med det forebyggende arbeidet er
tidlig innsats og tverretatlig samarbeid på tvers av samfunnssektorer og fagområder viktig.

Veilederen (sak 106/15)inneholder sentrale begrep, mulige bekymringstegn, risiko og beskyttelsesfaktorer, mulige tiltak og hva en
skal gjøre dersom en er bekymret. Veilederen kan brukes ved andre type bekymringer da risiko- og beskyttelsesfaktorene kan
være de samme.
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2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN

Kapittel to beskriver rusmiddelsituasjonen internasjonalt og nasjonalt før vi ser på lokale forhold.

2.1 Rusmiddelsituasjoneninternasjonaltognasjonalt7

Alkohol og narkotika er blant de størstehandelsvarene internasjonalt. Det innebærer at det gir lønn, overskudd og skatteinntekter
som betyr mye både for enkeltmennesker, næringsaktører og nasjoner. Samtidig er de betydelige problemskapere, som gjør at
omsetning og bruk må reguleres. Alkohol alene er av Verdens helseorganisasjon (WHO) beregnet til å forårsake 3,3millioner
tilfeller av for tidlig død årlig, og at 5,1prosent (målt i tap av friske leveår, DALY) av den samlede sykdomsbyrden i verden kan
tilskrives alkoholbruk. I den rike delen av verden, særlig i Europa, og blant menn, er andelen langt høyere.

Det gjør alkohol til den 3. viktigste helserisikofaktoren globalt , etter underernæring hos barn og usikker sex.I vår del av verden
er det den nest størsterisikofaktoren for dårlig helse.Narkotika kommer langt lavere på listene over både dødsfall og risiko for
dårlig helse,mest fordi utbredelsen er langt mindr e.

Alkohol har en årsakstilknytning til mer enn 200sykdommer og skader. Det har lenge vært en åpenbar forbindelse mellom
alkoholbruk og ikke-smittsomme sykdommer (ulike kreftformer, skader av vold og ulykker ogsåvidere). Forholdvis nylig er det
påvist årsakssammenhengogsåtil smittsomme sykdomm er, som tuberkulose, HIV/AIDS og lungebetennelse(både når det gjelder
forekomst og redusert effekt av behandling).

Globalt regner WHO med at i underkant av 40 prosent av de over 15 år bruker alkohol (har drukket siste12 måneder).

Cannabis (hasj/marihuana) er det desidert mest brukte ulovli ge narkotiske stoffet ogsåinternasjonalt. FNs kontor for narkotika og
kriminalitet (UNODC) anslår i World Drug Report for 2014at mellom 125og 227millioner mennesker (mellom 2,7og 4,9prosent
av befolkningen) har brukt cannabisstoffer en eller flere ganger. I tillegg kommer en mindre andel som har erfaringer med
sentralstilmulerende stoffer (metamfetamin, amfetamin og ecstasy)opiater, kokain og såvidere, slik at andel narkotikabrukere
kommer opp i mellom 3,5og 7 prosent globalt. Av disseantas mellom 16 og 39 millioner mennesker å ha narkotikaproblemer, og
at ca.13 millioner tar stoff med sprøyte. Narkotik abruk anslåså ta livet av 183.000mennesker i året (mellom 96.000og 226.000).

I Norge var bruk av rusmidler fram til midten av 1960-tallet stort sett knyttet til alkohol. Bruk av alkohol kan føres tilbake til de
tidligste tider i historien.

Brennevinsomsetningen i Norge har vist sterk nedgang siden 1980,mens vinomsetningen har steget. Vinomsetningen var i 1995
for første gang siden forbudstida høyere enn brennevinsomsetningen. Etter århundreskiftet har særlig vinforbruket fortsatt å øke.
Brennevinsomsetningen har vært mer stabil. Omsetningen av vin har økt sterkt siden århundreskiftet. Ølomsetningen har steget
kontinuerlig fra krigen og fram til midten av 70-tallet – for deretter å flate ut. Denne omsetningen har vært relativt stabil ogsåde
siste 15 åra.

Fra 1987til 1993gikk den registrerte omsetningen av alkohol ned for hvert år. Siden har den, med unntak av i 2001,gått opp for
hvert år fram til et toppunkt i 2008med 6,75liter ren alkohol per innbygger over 15 år. Etter dette har omsetningen gått noe tilbake
(til 6,06liter ren alkohol i 2014).

I tillegg til dette kommer et uregistrert forbruk i form av taxfreehandel, grensehandel, hjemmeproduk sjon og smuglervarer. Dette
antas å øke forbruket med ca.1,5liter ren alkohol hvorav en drøy halv liter stammer fra tax-free-salg på flyplasser.

7 https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/rusmidler_i_norge2015.pdf

Oversikt over internasjonale, nasjonale
og lokale forhold.
Gjennomgang av statistikk av lokale
forhold. Statistikken som presenteres
brukes som indikatorer på suksess /
måloppnåelse (kapittel 3).
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Økt forbruk av vin kan gi inntrykk av at nordmenn er på vei over fra fylledrikking til alkoholbruk i forbindelse med måltider.
Flere undersøkelser dokumenterer imidlertid at et mer jevnlig alkoholbruk gjennom uka kommer i tillegg til intensivt inntak i
helgene.

De undersøkelsenesom Statensinstitutt for rusmidd elforskning (SIRUS,nå innlemmet i Folkehelseinstituttet) har foretatt, tyder på
at alkoholforbruket blant ungdom økte dramatisk i annen halvdel av 1990-talletog fram til 2003.Etter dette ser forbruket ut til å
ha gått noe ned. Det er ikke noe som tyder på at debutalderen for alkohol har gått ned de seinereåra. Den har i mange år ligget
nokså stabilt mellom 14 og 15år. I 2008var debutalderen målt til over 15 år for både øl, vin og brennevin. Dette var sisteåret det
ble gjennomført landsomfattende ungdomsundersøkelser. Etter dette har ungdomsundersøkelsene vært foretatt kommunevis.
Men ettersom de fleste kommunene over noen år har foretatt den sammeundersøkelsen (Ungdata8), vil det etter hvert være mulig
å i noen grad å tegne et nasjonalt bilde og få fram trender.

Den såklate ESPAD(den europeiske skoleundersøkelsen) har vært gjennomført hvert 4. år siden 1995blant 15-16-åringer.Den
viser et entydig positivt bilde av alkoholbruk langt de yngre ungdommene (ungdomsskoleelever) fra 1999til 2015.Det gjelder
både andelen som oppgir å ha drukket alkohol noen gang, de som har drukket de siste12 månedene,de som har drukket de siste
30 dagene,de som har drukket 20 ganger eller mer de siste,de som har drukket 10 ganger eller mer de siste30 dagene.

Men selv om de yngste ungdommene ser ut til å drikk e sjeldnere og mindre, er det, som vi så ovenfor, lite som tyder på
tilsvarende redusert alkoholbruk blant eldre ungdom mer og i den voksne befolkningen.

Alkohol er fortsatt det helt dominerende rusmiddele t og representerer hovedtyngden av rusproblemene i Norge, selv om det er
kommet inn nye stoffer med misbrukspotensial. Men den typiske «alkoholisten» er ikke lenger såframtre dende. I dag preges
rusbildet blant «tyngre brukere» i noe større grad av blandingsmisbruk og at en bruker det rusmiddelet som er lettest tilgjengelig.

Rapporten «Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30år» utgitt av SIRUSi 2007,tyder på at bruken av ulovlige narkotika er mer
vanlig enn vi kanskje har trodd. Mens det fra 1998til 2006 ble færre i alderen 15-20år som oppga å ha brukt cannabisnoen gang,
økte andelen av de litt eldre ungdommene forholdsvi s kraftig – fra 22 prosent i 1998til 34 prosent i 2006.Blant de unge voksne
mennene hadde fire av ti brukt cannabis en eller flere ganger.

Den årlige ungdomsundersøkelsen som SIRUSgjennomførte blant 15-20-åringer fram til 2008,tyder på at cannabisbruken økte
jevnt gjennom hele 1990-tallet– fra 8 til 19 prosent som oppga at de noen gang hadde prøvd stoffet. Den tidligere omtalte ESPAD-
undersøkelsen tyder på at ogsåeksperimentering med og bruken av cannabisstoffer har gått tilbake etter 1999,om en ikke like
tydelig som alkoholbruken. Der svarte i 20157 prosent av 15-16-åringeneat de noen gang hadde prøvd cannabis, 2 prosent hadde
gjort det i løpet av den siste30 dagersperioden.

Befolkningsundersøkelser som SIRUSgjennomfører årl ig, gir et litt annet bilde av nordmenn mellom 16 og 64 år: fram til 2013var
det økning i andelen som oppga at de hadde prøvd cannabis noen gang, opp fra 15,4prosent i 1999til 23,2prosent. Derfra har
andelen sunket til 20,9i 2015.Andelen som har brukt cannabisde siste12 måneder har ligget under 5 prosent hvert år og andelen
som har brukt de siste30 dagenehar svingt rundt 2 prosent. Det er klart større andel av menn og i hovedsak personer under 35år
som har erfaringer med hasj.De fleste har brukt stoffet noen få ganger.

Andelen som oppgir å ha prøvd andre narkotiske stoffer er betydelig mindre. Det antas at mellom 7.500og 10.000personer i
Norge injiserer narkotika (tar stoff med sprøyte).

Omkring århundreskiftet økte fokuset på overdoseproblematikk. I toppåret 2001opplevde vi ca 400narkotikadødsfall, ifølge
Statistisk sentralbyrå/Folkehelseinstituttet. I åra etter har trenden vært nedadgåendeog antallet vesentlig lavere – i underkant av
300.Vi har likevel en forholdsvis høy forekomst av overdosedødsfall i Norge. Nedgangen forklares gjerne med at flere tunge
misbrukere mottar legemiddelassistert rehabiliterin g (metadon), at lavterskel helsetilbud er styrket og at det er mindre rent heroin
i omløp.

Etter århundreskiftet har diskusjonen om avkriminal isering/legalisering av ulike narkotiske stoffer spisset seg.Det er
tilsynelatende mer akseptert å settespørsmålstegnved narkotikaforbud i stadig flere miljøer. Det skyldes åpenbart en økende
forståelse for at rusmiddelbruk og tilhørende probl emer snarereer et helsetemaenn et spørsmål om kri minalitet. Antall
narkotikalovbrudd, både etter straffeloven og legemiddelloven, fortsetter å øke.

De sisteåra har bruk av dopingpreparater fått stadig økende oppmerksomhet. Antall beslagav dopingmid ler har økt kraftig fra
2002til 2014.De undersøkelsenesom er foretatt om dette, tyder på at det er lite utbredt såvel blant ungdom som blant unge
voksne (én til to prosent av de spurte).

2.2 Rusmiddelsituasjoneni Karmøykommune
Som en stor landkommune, har Karmøy betydelige utfo rdringer på rusfeltet. Enten vi ser på tall for omsetning av alkohol,
undersøkelseneav ungdoms rusvaner eller vurderinge ne fra kommunale tjenesterog politi, er det åpenbart at mange mennesker i
kommunen sliter med egneeller nærståenderusproblemer.

8 www.ungdata.no
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Det er mange måter å måle rusproblemer på. Det komm er av at rus er knyttet til så mye av det folk stri r med i det moderne livet.
Det hadde vært enkelt om rusproblemene begrensetseg til «notoriske misbrukere. Men det gjør ikke det, det handler kanskje ikke
engang først og fremst om dem. Men de som individue lt har størst problemer med rusmidler er nok de rusmiddelavhengige og
deres pårørende.

Fra et samfunnsperspektiv utgjøres hovedtyngden av rusproblemene av personer som verken selv vil betegne segeller av andre
bli betegnetsom misbrukere. Dessutener det i høyestegrad glidende overganger mellom det en kan kall e
normalbrukere/måteholdne og de som betrakter segselv eller betraktes av andre som misbrukere. Hva et misbruk er, vil selvsagt
ogsåavhenge noe av kontekst og av øynenesom ser.

Siden størrelsen på totalforbruket i befolkningen synes å være nært knyttet til størrelsen på de totale skadeneog problemene
knyttet til rusmidler, vil vi først sepå bruken av ulike rusmidler. Deretter vil vi sepå hvor mange personer i kommunen som
kommer inn under andre indikatorer på rusproblemer. Til slutt vil vi forsøke å vurdere hva rusproblemene koster kommunen.

2.2.1 UTVIKLINGEN AV ALKOHOLBRUKEN

Når det gjelder bruken av alkohol, er det mulig å få ganskegod oversikt av det som omsetteslovlig. Det er tre kilder for
registrerbart omsatt alkohol: salg av øl (og rusbrus) i butikk, salg av sterkøl, vin og brennevin på Vinmonopolet og skjenking av
alle slagsalkoholsorter på restaurant mv.

Salg av øl (og rusbrus) i dagligvareforeninger i Karmøy kommune

Antall 1000 liter

ÅR 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Sum: 767 777 774 814 863 951 943 988 1043 1158 1164 1082 1041 1047 1060 1116 1134
Ant.
bev.

29 27 27 29 28 27 29 29 30 29 29 30 29 29 28 32 33

Salgetav øl og rusbrus i dagligvarebutikkene i Karmøy kommune har økt med 367tusen liter de siste16årene.Antall bevilgninger
har vært noenlunde stabile, men med høyesteantall i 2015.

Salg av sterkt øl, vin og brennevin på Vinmonopolet i Karmøy

Antall 1000 liter
ÅR 00 * 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15**

Øl 1,3 1,9 1,72 1,78 1,8 2,0 1,96 2,2 2,2 2,8 3,0 3,4 4,1 5,1 6,5 13,2
Svak vin 65 124 134 138 156 169 180 190 203 218 220 224 232 238 249 329,3
Sterkvin 1,8 2,7 2,7 2,5 2,7 3 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,0 2,0 1,9 1,7 2,3
Brennevin 19,9 35,2 44,5 43,1 44,5 45,8 50,2 55,5 59,6 61,6 58,7 55,3 54,1 53,3 54,3 68,4

*Mangelfullt tallmateriale.
**Vinmonopolet åpnet sitt utsalg i Karmøy (Kopervik ) i 2000og (Oasen)i 2015.

Særlig er det oppgang i salget av svak vin, deretter følger brennevin og øl når en ser på antall solgte tusen liter. Salgstallenefor
alkohol har økt i Karmøy kommune etter nyåpningen av vinmonopol på Oasen,samtidig har utsalget på vin monopolet i
Haugesund sunket noe.

Skjenking av alkohol på skjenkesteder i Karmøy komm une

Antall 1000 liter
ÅR 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Øl/
rusbrus

155 147 134 134 130 99 80 114 107 107 103 67
*

92,4* 115 85,2 82 82

Vin 12,6 18,1 13,2 10,8 5,4 7,3 7,3 5,8 7,3 5,8 8,1 7,3 9,6 12,7 10,8 12,7 10,4
Brenne -
vin

1,2 2,6 2,3 4,7 2,4 2,0 0,9 1,7 1,3 1,4 1,4 1,0 1,5 1,5 1,8 1,6 1,8

Ant.
bev.

14 12 12 14 15 18 18 18 13 14 17 12 13 14 13 15 15

* Omsetningen i 2010omfatter ikke skjenkestedenePosh/Naboen og Kaien kulturkro Borgen.
Skjenkingen av alkohol på skjenkestedenehar hatt årlige variasjoner. Men her registreres en tilbakegang i antall tusen liter. Antall
bevilgninger har vært noenlunde stabile med et toppår i 09 med 17.
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2.2.1.1Registrert alkoholforbruk

Ut fra tall for omsatt alkohol, kan vi regne ut registrert alkoholforbruk i kommunen. For åra 2001-2009 og 2011-2015har vi
brukbare tall til å gjøre en slik utregning. Tall for 2010pregesav at to vesentlige aktører i skjenkebransjen(Posh/Naboen og Kaien
kulturkro Borgen) ikke har levert omsetningstall. Derfor er nedgangen fra 2009til 2010diskuterbar.

Som vi ser, har forbruket økt fra 2001til 2009,før det deretter sank i 2010og flatet noe ut til 2013. I 2014og 2015har det registrerte
forbruket økt noe. Men bak talla skjuler det segen ganskebetydelig strukturell endring: andelen alkohol som er konsumert på
skjenkestedhar gått kraftig ned. Det betyr at en langt større andel av konsumet skjer i private sammenhenger på varer som er
kjøpt inn i butikk eller på Vinmonopolet. En av forklaringene kan være en forskyvning av utelivet utover natta, noe som kan ha
ført til at en økende del av forbruket skjer på «vorspiel» privat før en går ut på restaurant mv.

Det registrerte forbruket for Karmøy er lavt sett i forhold til for eksempel landsgjennomsnittet. Det kan blant annet komme av at
en betydelig del av forbruket skjer på skjenkesteder i Haugesund.

I disse talla er ikke forbruk knyttet til «ambulerende» bevillinger (festivaler mv.) tatt med, dersom ikke skjenkingen er forestått av
etablerte skjenkesteder.

2.2.2 NARKOTIKABRUK

Hva som brukes av narkotika er langt vanskeligere å beregne.Her må andre kilder enn omsetningsstatistikk brukes for å få en idé
om omfanget.

Ungdomsundersøkelsen som kommunen har gjennomført siden 2001omfatter i hovedsak elever i ungdomsskolen, men den ble i
2013utvidet til å gjelde elever i videregående skole. I denne aldersgruppa er det små endringer fra år til år, men ogsåså liten andel
som oppgir at de har erfaringer med ulovlige stoffer at endringene forsvinner i sikkerhetsmarginene i undersøkelsen.Vi vet altså
enda mindre om de som er over 16 år.

Under 2.2.6.lovbrudd har vi summert opp antall narkotikasaker (brudd på legemiddelloven og straffeloven). Antallet
narkotikasaker tilsier godt og vel en dobling siden århundreskiftet. Det er vanskelig å tenke segat det har kunnet skje uten at det
ogsåhar vært en økning i narkotikabruken. Men det er problematisk at antallet er innsatsstyrt – det vil si at det går opp i år med
mye kontrollvirksomhet og ned i år da innsatsen av ulike grunner er redusert. Ifølge lensmannskontoret er situasjonen slik at jo
mer de er ute, desto mer avdekkes det av lovbrudd knyttet til narkotikaomsetning og – bruk.

Ifølge kriminalitetsstatistikken for ungdom 15–18år i Karmøy kommune år ble det i 2014registrert 14 forhold i kategorien
narkotika. For 2015foreligger det statistikk innti l 28.09og her er det registrert 6 forhold. Forebyggende gruppe ved Karmøy
lensmannskontor har flere saker i forhold til rus og da særlig hasj. I tillegg avdekker de brukere av spesielt hasj. Per dags dato er
det 25 stykker på ruskontrakt, hvorav 8 er i alder 14 år. Tilgangen på ulike stoffer synes”god”. Det gjelder i første omgang hasj og
amfetamin, men ogsåbruk av stoffer som ghb og heroin er i økende grad avdekket.
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2.2.3 UNGDOMSUNDERSØKELSER

Karmøy kommune har gjennomført omfattende ungdomsun dersøkelser(ungdata) i 2001,2003,2005,2007,2009, 2011,2013og
2016.Den er gjennomført blant alle ungdomsskoleelevene og siden 2013VGStrinn 1 og 2016VGStrinn 2. I hele perioden er det
registrert en tilbakegang når det gjelder bruk av alkohol og tobakk blant ungdomsskoleelevene.Vi vil nå kort sepå utviklingen i
andel elever som aldri har røkt, snust, drukket såmye at de aldri har vært beruset og de som i løpet av det sisteåret ikke har blitt
tilbudt hasj/marihuana. Disse indikatorene vil igjen benyttes for å vurdere de lokale målområdene i kapittel 3.

I 2011kunne en konstatere at andel ungdomsskoleelever som aldri hadde røkt var 80 prosent, en dobling siden 2001.Utviklingen
har fortsatt og i 2016var andelen 90 prosent. And el som røykte daglig for ungdomsskoleelever var 5 prosent i 2009og 2011,mens
den i 2016var 1 prosent. Debutalderen ser ut til å være stabil og har snareregått noe opp enn ned.

Andel ungdomsskoleelever som aldri har røkt (prosen t)
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Totalt 38 46 56 64 65 80 89 90
Gutter 39 49 56 61 65 76 88 88
Jenter 36 43 56 67 65 84 90 91

Andelen på VGS 1 trinn som aldri har røkt var 63 prosent i 2013og økte til 76 prosent i 2016.For VGS trinn 1 har en kun tall fra
2013til 2016slik at en ikke kan snakke om noen trend. Men utviklingen er positiv. For VGS trinn 1 var andelen som røyker daglig
1 prosent i 2016.

Andel elever på VGStrinn 1 som aldri har røkt (prosent) (prosent)
2013 2016

Totalt 63 76
Gutter 52 64
Jenter 73 85

Nedgangen i røyking er i noen grad kompensert av økt tendens til snusing , men ogsåher har utviklingen vært positiv med færre
elever som aldri har snust både på ungdomsskole og VGS trinn 1. Andelen som aldri hadde brukt snus på ungdomsskolen gikk
ogsåopp fra 2009til 2016– fra 65 til 89 prosent. I 2009var det 4,3prosent av ungdomsskoleelevene som oppga at de snuser daglig,
mens denne andelen hadde økt til 6,4prosent i 2011for såå synke til 2 prosent i 2016.

Andel ungdomsskoleelever som aldri har snust (prosent)
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2016

Totalt 38 46 56 64 65 80 88 89
Gutter 39 49 56 61 65 77 86 89
Jenter 36 43 56 67 65 83 89 90

For VGStrinn 1 har en kun tall fra 2013til 2016slik at en ikke kan snakke om noen trend. Men utvikl ingen på snusbruk er den
samme som med røyking, færre elever har brukt snus på VGStrinn 1. For VGStrinn 1 var andelen som snuser daglig 11 prosent i
2016,en nedgang fra 15 % i 2013.

Andel elever på VGStrinn 1 som aldri har snust (pr osent)
2013 2016

Totalt 63 76
Gutter 53 64
Jenter 72 84

Utviklingen av andel elever som aldri har drukket seg fulle på ungdomsskolen er ogsåhyggelig lesning. I 2016var det 91 prosent
av elevenepå ungdomsskolen som ikke hadde drukket alkohol. Tilsvarende tall i 2001var 20 prosent.

Andel ungdomsskoleelever som aldri har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset (prosent) *
2001 2003 2005 2007 2009 2011* 2013* 2016*

Totalt 20 28 54 51 59 85 91 91
Gutter 22 32 56 54 64 88 92 92
Jenter 19 24 52 49 54 91 90 91

*Ordlyden i spørsmålet er endret i 2011,slik at svarene ikke kan sammenlignes direkte. I 2001-2009var spørsmålet andel som aldri
har vært fulle. Tenden er likevel klar.
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Når en ser på utviklingen på VGStrinn 1, er det 67 prosent som oppgav at de ikke hadde drukket såmye at de hadde følt seg
tydelig beruset i 2013,og 66 prosent i 2016.

Andel elever på VGStrinn 1 som aldri har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset (prosent )
2013 2016

Totalt 67 66
Gutter 67 69
Jenter 66 66

Ungdomsundersøkelsen stiller ogsåspørsmålet «hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?» 9 prosent av ungdomsskoleelevene
oppgir i 2016at å drikke segfull øker statusen li tt eller mye. I 2015var andelen enda lavere, 4 prosent oppgav at det økte statusen
litt eller mye.

Det er fortsatt grunn til å legge vekt på at jentene er i ferd med å ta igjen guttene når det gjelder rusmiddelbruk og røyking.
Tradisjonelt har guttene ruset segoftere og mer enn jentene.At jentenehar gjort segsterkere gjeldende på statistikken er ikke bare
et lokalt fenomen, men en utvikling vi ser både nasjonalt og til dels internasjonalt. Det er uheldig av flere grunner, spesielt fordi
jentene objektivt sett tåler langt mindre rusmidler for å pådra segbåde kroppslige og sosialeproblemer.

Selv om det er positive utviklingstrekk, er det også betydelige utfordringer på feltet. Det er fortsatt slik at et stort antall elever i
ungdomsskolen har prøvd ett eller flere rusmidler, i hovedsak alkohol. Cannabisbruken syneså ha gått ned etter 2001,men
andelene med erfaringer fra bruk av ulovlige rusmidler er sålavt at det er uforsvarlig å bruke resultatene statistisk.
Spørsmålsstillingen er ogsåsenereendret. I 2016oppgir 98 prosent at de ikke har brukt hasj/marihuana eller cannabis.98% oppgir
ogsåat de ikke har brukt dopingmidler. Flere faktorer peker på at doping bruk er et voksende helseproblem blant ungdom ( se
punkt 2.2.6).

Det er hele tiden ungdommer som oppgir at de bruker de fleste former for rusmidler i de fleste ungdomsskolekretsene.Andel
elever på ungdomsskolen som i løpet av det sisteåret har blitt tilbudt hasj/ marihuana lå på 91 prosent i 2011og 92 prosent i 2016.

Andel elever på ungdomsskole som i løpet av det siste året ikke er blitt til budt hasj/ marihuana (prosent)

2011 2013 2016
Totalt 91 94 92

For VGStrinn 1 oppgav 81 prosent i at de var tilbu dt løpet av det siste året var blitt tilbudt hasj/ marihuana det sisteåret mens
tilsvarende tall var 86 prosent i 2016.

Andel elever på VGStrinn 1 som i løpet av det siste året ikke er blitt tilbudt hasj/marihuana (prosent )
2013 2016

Totalt 81 86

Forebyggende gruppe for de under 18 år ved Karmøy lensmannskontor har flere saker i forhold til rus og da særlig hasj.De
avdekker særlig brukere av spesielt hasj. Per dags dato har de 25 stykker på ruskontrakt, hvorav 8 er i alderen 14 år. Det er
bekymringsfullt med såunge brukere.

2.2.4 KONTROLL MED SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL
Kontrollnemnda for skjenkesakervar inntil 2007det politiske organet for denne virksomheten. Fra 2008er imidlertid
kontrollnemnda lagt ned og ansvaret for planlegging , gjennomføring og oppfølging av kontrollvirksomhet en er overført til
rådmannen med informasjon til hovedutvalg helseog omsorg.

Bevillingskontrollen i Karmøy ble foretatt av Securitas ut 2014.Fra 2015ble det innført vertskommunesamarbeid med 8 kommuner
i Nord-Rogaland og Sunnhordland kalt NoRoSun Skjenke- og Salskontroll. Saudakommune er vertskommune og foretar
ansettelserog opplæring av kontrollørene og koordi nerer kontrollene. KoRus Vest har ogsåbevilget mid ler til opplæring og det
har vært samarbeid om opplæring med kontrollørene i sørfylket. Våre kontrollører har ogsåvært med på kontroller i sørfylket og
kontrollører fra sørfylket har kontrollert på Haugalandet. For å få vertskommunesamarbeidet i drift krevdesdet kommunale
vedtak i alle deltakerkommunene og det måtte ansatteskontrollører. Kontrollørene ble rekruttert via Brannvesenet og
vertskommunesamarbeidet NoRoSun Skjenke-og Salskontroll startet opp 01.07.2015.Av den grunn var det ikke mulig å få
gjennomført såmange kontroller som alkoholloven krever (3 ganger så mange kontroller som antall bevil linger). Det er gitt
beskjed til Fylkesmannen og Helsedirektoratet om unntak for året 2015.Statistikken fra 2015viser at det ble foretatt 58 % av antall
lovpålagte kontroller og kontrollene er i rute fra 2016.Vertskommunesamarbeidet skal evaluereshøsten 2016.
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Kontrollstatistikken for de sisteåtte åra viser:

Salgav øl og rusbrus i dagligvarehandelen

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Antall
kontroller

41 115 84 68 82 79 84 85 87 92 91 85 199 92 96 47

Antall
merknader

0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 6 0 0

Anmerkningene i 2001,2008og 2010gjaldt manglende tildekking av øl utenom salgstida.
2012:Manglende/lite synlig informasjonsmateriell om alder og legitimasjonsplikt.
2013:Manglende tildekking, mulig å forveksle alkoholfri og alkoholholdig drikk, stedfortreder ikke ti l stede/ikke utpekt
ansvarshavendepå kveldstid, manglende/lite synlig informasjonsmateriell.

Tabellen under gjelder kun ordinære bevillinger. I tillegg kommer ca.7-12kontroller av ambulerende bevillinger med 0-5
anmerkninger hvert år.

Skjenking

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Antall
kontroller

24 49 37 45 51 50 47 49 59 65 53 47 66 64 69 32

Antall
merknader

7 8 2 2 2 1 1 2 3 0 4 16 1 6 2 0

Et par av anmerkningene i 2008-2010gjaldt reklame, en person tok med segdrikke ut og et skjenkestedmanglet målebeger for
brennevin. To av anmerkningene gjaldt åpenbart påvirkede personer i skjenkelokalet.
2011:Skjenket til en åpenbart påvirket, 12 mangler ved internkontrollperm og 2 tok med brennevin ut (var da kun tillatt med
øl/vin ute)
2012:Mangler ved internkontrollperm.
2013:5 tilfeller hvor åpenbart påvirket har vært til stede i lokalet/ikke blitt fjernet før videre servering ved bordet.
2014:Skjenking til åpenbart påvirket.

Tidligere år har anmerkningene i stor grad dreid seg om forhold relatert til røyking. Ved noen anledninger har opplysninger om
alkoholfrie og alkohollette drikker manglet på pris lista. I andre tilfeller har manglende internkontro llsystemer vært påpekt. Ved et
fåtall tilfeller har en påtalt at personer har tatt med segdrikkevarer ut av skjenkeområdet.

De mest alvorlige av disse merknadene har ført til utsending av brev med 14 dagers svarfrist. De øvrige merknadene har vært av
mindre alvorlig karakter og bare medført brev om at overtredelsen var registrert. Merknadene har ikke ført til andre reaksjoner
(eksempelvis inndragning). Det er ingen av merknadene i det aktuelle tidsrommet som gjelder salg/skjenking til mindreårige.
I tillegg til skjenkekontrollen, får kommunen ogsåmeldinger fra politiet. Politiet har de sisteåra intensivert og systematisert sin
kontrollvirksomhet noe. Et par skjenkestederer bli tt avslørt for alkoholbruk utenom ordinær åpningsti d.

De siste åra har ogsåungdomsorganisasjonen Juventegjennomført innkjøpskontroller i Karmøy. Disse foregår ved at mindreårige
prøver å få kjøpe øl eller rusbrus i butikk. Disse kontrollene har gitt følgende resultat:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antall forsøk 14 20 13 56 78 41 56 31 0
Antall salg til mindreårige 8 10 1 9 15 6 8 1 0
Antall butikker besøkt 8 11 9 21 22 20 22 25 0
Antall butikker solgt til mindreårige 6 8 1 9 10 4 6 1 0
Andel butikker solgt til mindreårige (prosent) 75 72 11 42 45 20 26 4 0

Det har vært noe usikkert omkring validiteten av resultatene grunnet feil i rapportene. Utsalgsstedenei Karmøy ikke ble
kontrollert i 2015.Det har vært dialoger med Juvente om hvordan en kan kontrollere bedre.

Salgskontrollen forsøker å gjøre «smarterekontroll er» ved å kontrollere på tider en forventer at ungdom vil prøve å kjøpe
alkoholholdige drikkevarer. I mange år ble det foretatt kontroller på tidlig dagtid, ofte mandager og onsdager, eller opp mot
stengetid. Fra ca.år 2010ba vi om kontroller fra skoleslutt og tettere opp mot helger og høytider, uten at det resulterte i avvik. Det
ble satt inn en del kontroller med 2 timers observasjonstid og aktiviteten utenfor utsalgsstedenefør og etter kontrollen inne
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observeresved de fleste kontrollene. Dette resulterte i en nedslående rapport i 2011.I 2012ble det satt inn 100ekstrakontroller
med fokus på salg til mindreårige, uten at det ble avdekket noe.Butikkene har fått brev om resultatene fra Juventeskontroller og
har måttet forklare hvordan opplæringen i forhold til alkoholsalg foregår. Av tilbakemeldingene vi får fra utsalgsstedeneviser de
at de tar dette på alvor.

2.2.4.1Fungerer kontrollen?

Salgs-og skjenkekontrollen i Karmøy tyder på at nesten alt foregår i lovlige former. Det er ikke avslørt brudd på regelverket i mer
alvorlige kategorier (salg/skjenking til mindreårig e eller overskjenking) på mange år. Det er avslørt et par tilfeller av at åpenbart
påvirkede personer har oppholdt seg i lokalene, i ett tilfelle i påvente av taxi. Det er heller ikke registrert overtredelser som kunne
medføre inndragning av bevilling. Politiets kontrol lvirksomhet har avdekket mer alvorlige forhold. Kaien Kulturkro Borgen fikk
14 dagers inndragning av bevillingen i 2011.

SIRUS-forskerepubliserte i 2007forskning 9 om omsetning av alkohol til mindreårige og overskjenking.

Dette forskningsarbeidet viser at i mer enn halvpar ten av tilfellene hvor mindreårige prøver å kjøpe øl eller rusbrus, får de kjøpt.
Det viste segaltså at det er mer regelen enn unntaket at mindreårige ungdommer får kjøpe alkohol selv. Verst er det på
skjenkestedenehvor bare hvert 5. forsøk var mislyk ket.

Totalt viste det segat 8 prosent av ungdoms alkoholbruk var anskaffet av den unge selv i butikk. 12 prosent av det de drakk var
anskaffet på diskotek, pub, bar eller liknende. Også på Vinmonopolet fikk noen kjøpe, men disse anskaffelseneutgjorde mindre
enn en prosent av det totale konsumerte volumet.

Litt over hver 5. ungdom oppga at de hadde prøvd å kjøpe øl eller rusbrus i butikk. Omtrent like mange hadde prøvd på
skjenkested,mens bare fire prosent hadde gjort til svarende forsøk på Vinmonopolet.

Ved alle tre kildene ble forsøket altså kronet med hell i mer enn halvparten av tilfellene. For butikk enesvedkommende ved 58
prosent, skjenkestedene80 prosent og vinmonopoluts alga 66prosent. Jentenelyktes i noe større grad enn guttene.

«Overskjenking i Bergen10» viser at det skjer mye mer overskjenking enn vi har vært klar over og at en betydelig del av det som
oppfattes som normalt alkoholbruk på skjenkestedersannsynligvis er i strid med alkoholloven. Ved den konkrete kontrollen som
ble utført med skuespillere som spilte berusedegjester ved skjenkesteder,fikk den «fulle» gjestenservering i 84 prosent av
tilfellene. Slår en sammen fire studier SIRUShar gjort, ser en at åpenbart berusedepersoner blir servert alkohol i mer enn tre av
fire tilfeller. Forskerne antar at overskjenking skjer fordi beruselseer forventet og akseptert atferd på utelivsarenaen, selv om det
altså er forbudt å skjenke noen slik at de blir eller kan antas å bli åpenbart påvirket. Dessutenantyder forskerne at økt konkurranse
om kundene kan være en del av forklaringen på tendensen til mer liberal skjenking av berusedepersoner.

Verken brudd på aldersbestemmelseneeller forbudet mot overskjenking ser altså ut til å bli fanget opp av bevillingskontrollen i
kommunene. I hele Norge er det for tida ca.7.500skjenkesteder og 4.200salgssteder.Av disse ble 19 salgsbevillinger i 9 kommuner
og 101skjenkebevillinger i 42kommuner inndratt i kortere eller lengre tid i 2010.75 av disse 120inndragningene er oppgitt å være
forårsaket av omsetning til mindreårige eller skjenking av åpenbart påvirket person.

Ungdomsorganisasjonen Juventegjennomfører årlig en landsomfattende innkjøpskontroll for å testehåndhevingen av
aldersgrensenei dagligvarebutikker. Av oversikten overfor framgår det at resultatene for Karmøys del er blitt bedre over tid. Det
kan være et signal om at alderskontrollen tas mer alvorlig enn tidligere, men en må her ha med segat det stilles spørsmålstegn
med gyldigheten av resultatene og at det i 2015ikk e ble foretatt kontroller. Verst var det i 2011da 10 av 22 besøktebutikker (45
prosent) solgte øl eller rusbrus til ungdommer mellom 12 og 16 år.

Det er risikabelt å konkludere med at siden det ikk e avdekkes regelbrudd ved salgs-og skjenkekontroll ene,såer omsetningen
tilforlatelig. Påden annen side er det vanskelig å klandre kontrollapparatet for ikke å avdekke regelbrudd. Det er helt avgjørende
for å ha effekt av et grunnleggende virkemiddel i alkoholpolitikken – aldersgrensene– at det brudd på reglene blir avslørt og at
slike avsløringer tas alvorlig.

9 «Håndheves aldersgrensenfor å få kjøpt alkohol?» av Ingeborg Rossow,Elisabet EsbjergStorvoll og Hil de Pape,ble publisert i
Tidsskrift for Den norske lægeforening.
10 SIRUS-rapport nr. 5 2007av Bergljot Baklien og Hege Cecilie Lauritzen
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2.2.5 SPILLAVHENGIGHET
50.000personer i Norge har problemer med gambling og det er unge menn som er hardest rammet. Undersøkelser viser at
spillavhengighet kan gi psykiske plager som depresjon og angst. Ca. 250.000nordmenn over 18 år spill er pengespill på nettet
hvert år. Hjelpelinjen for spillavhengige har opplevd en kraftig økning i antall henvendelser. Flertallet av de som sliter har
opplevd at spillingen går utover arbeid, utdanning, familie, parforhold eller venner11. Det foreligger ikke lokalt tallmateriale.
tallmateriale.

2.2.6 PROBLEMER MED OG SKADER AV RUSMIDDELBRUK

Det finnes ikke noe klart tall på hvor mange personer i Karmøy kommune som har rusproblemer. Men det finnes ulike
indikasjoner på hvor mange det kan være og hvordan det har utviklet segover tid.

2.2.5.1Pasienter som henvises

Fra 2004kan både sosialtjenestenog fastlegenehenvise pasienter til utredning for behandling (spesialisert tverrfaglig
rusbehandling). Helseforetaket avgjør om pasienten har krav på behandling og hvilket nivå en har krav på
(poliklinisk/korttids/langtids døgnbehandling etc).Denne vurderingen foregår for Karmøys del i hovedsak ved utredningsenheten
i Helse Fonna, Karmøy DPS,Haugaland DPSog Haugaland A-senter. Utredningesenheten i Helse Fonna oppgi r at 11 pasienter ble
henvist til LAR behandling og 46 pasienter ble henvist pga rus problemer. Det er ikke mulig å få noe eksakt oversikt over hvor
mange personer kommunen henviser totalt.

2.2.5.2Klienter i sosialtjenesten

En vesentlig andel av klientene i sosialtjenestenhar rusproblemer. NAV i Karmøy hadde i 2015totalt 3711vedtak. Av disse mottok
773økonomisk sosialhjelp, 388var unge (16-30år).

Hvordan antallet personer i sosialtjenestenog antall som mottok økonomisk sosialhjelp har utviklet seg de sisteåra, framgår av
disse tabellene:

Klienter i sosialtjenesten/NAV

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Aktive
klienter 1004 948 923 890 779 722 795 940 * * * * *

Nyregistrerte 299 252 284 234 195 200 232 294 ** 204 215 225 258

Antall vedtak 5905 5333 4745 4012 3331 3384 3708 3517 3445 2968 3168 3447 3711

* Pågrunn av innføring av nytt saksbehandlingssystemet fra 2011er det ikke mulig å ta ut rapporter som helt tilsvarer
tidligere noteringer.
** Av sammegrunn var det ikke mulig å få ut korrek te tall på nyregistrerte i 2011.

Antall sosialhjelpsmottakere

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
768 695 740 688 768 741 780 749 691 660 539 541 589 663 622 609 614 696 773

Antall sosialhjelpsmottakere mellom 16 og 30 år

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

366 390 367 376 354 349 321 268 248 281 337 312 326 321 355 388

Etter noe tilbakegang midt på 2000-tallet,såser en at det med unntak av 2011og 2012har vært en jevn økning i antall mottakere av
sosialstønadsiden 2008.En positiv trend, om enn noe marginal, er at økningen av antall unge sosialhjelpsmottakere mellom 16 og
30 år har flatet ut, og faktisk gått noe tilbake de senereår. I 2012var 53,5prosent av mottakere i kategorien unge, mens tallet for

11 Helsenorge.no
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2015var 50,2prosent. Med opprettelsen av en egenungdomsavdeling på NAV med fokus på tett oppfølging , såhåper en på en
fortsatt positiv trend her.

Nasjonale studier fra 2003tyder på at hver 4. sosialhjelpsmottaker hadde rusproblemer. I mellomtida har antall
sosialhjelpsmottakere variert en del blant annet i tråd med et skiftende arbeidsmarked. Antallet sosialmottakere med rusproblemer
følger ikke nødvendigvis svingningene i arbeidsmarkedet.

2.2.5.3BrukerPlan

Brukerplan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelbruk blant brukerne av
kommunens helse-omsorgs- og velferdstjenester. Verktøyet kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring , utvikling og planlegging
av tjenester.Opplysninger om bl.a. kjønn, alder og barn kartlegges. Funksjonsnivået på åtte områder kartlegges på en skala som
oppgir alvorlighetsgraden. Det er ansatte i kommunene som kartlegger. I BrukerPlan deles misbrukerne inn i tre grupper: «grønn»
(de det går etter forholdene bra med), «gul» (de et sted imellom), «rød» (de det går ganskedårlig med) og i noen tilfeller «blodrød»
(de som har det aller verst).

Fra og med 2011omfatter kartleggingen i tillegg personer med kjent psykisk helseproblem. F.o.m 2015ble aldersgruppen 16 – 17
år tatt med. Det er små endringer i antall kartlag te fra år til år. De endringene som er, skyldes sannsynligvis endringer av hvem
som kartlegger eller i organisasjonen.Antall personer som mottar tjenester fra kommunen har holdt segstabilt de siste10årene.

Personermed psykisk helseog/eller rusproblematikk i kontakt med kommunale tjenester:

År 2015

Antall kartlagte (obs endret til aldersgruppe fom 16 år) 262

Andel i.f.t. folketall 0,80 %

Andel menn / kvinner i % 69/31

Aldersfordeling 16-17 år 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55 år og eldre

Antall bruker 4 25 59 61 71 42

Andel brukere i % 1,5 9,5 22,5 23,3 27,1 16,0

Det er 262kartlagte i 2015.Dette utgjør 0,8prosent i.f.t folketallet i Karmøy kommune fra 16 år og oppover. Av de kartlagte er 69
prosent menn og 31 prosent kvinner. Over 40 prosent av de kartlagte er over 45 år, dette regnessom gammelt innen rusfeltet.

Andelen under 25 år har variert noe og var i 201511 prosent. Det har vært en svak økning og grunnen kan være at aldersgruppen
16-17er inkludert samt at skolehelsetjenestenog barnevernstjenestener med å kartlegger.

Utfra en samlet vurdering på 8 funksjonsområder for brukere med rus og psykiske lidelser i Karmøy kommune er 7,3prosent
grønne, 51,5prosent gule, 36,6prosent røde og 4,6prosent blodrøde. I inndeling etter funksjonsnivå, kommer halvparten ut på
grønt når det gjelder rusing. Det betyr at halvpart en av de med registrerte rusproblemer har et rusmid delinntak som ikke påvirker
deres fungering eller relasjoner med andre på kartl eggingstidspunktet. Det er et hakk over snittet og en positiv melding. Andel
gult ligger ogsåover snittet. Følgelig er andelen på rødt under gjennomsnittet for øvrige kommuner. En skal imidlertid være klar
over at BrukerPlan bygger på vurdering av ulike personer i de ulike kommunene, ikke på objektive krite rier. Det betyr at en skal
legge mindre vekt på sammenlikning med andre kommun er enn på sammenlikninger i sammekommune over tid.

Det er særlig fokus på samvær med, og omsorg for barn. Andelen som har omsorg for barn i gruppen «brukere med rus og/eller
psykiske lidelser» var 8 prosent i 2008og 5,3prosent i 2015.Andelen som har samvær med barn har variert mellom 25 og 35
prosent de siste4 åreneog var i 2015på 19,5prosent. Karmøy kommer ut godt under gjennomsnittet når det gjelder andel klienter
med individuell plan eller tiltaksplan, og godt over snittet når det gjelder ansvarsgrupper.

2.2.5.4Fastlegene

BrukerPlan omfatter foreløpig de som er i sosialtjenestensog psykiatriens systemer. Det innebærer at kartleggingsverktøyet i
hovedsak fanger opp de tyngste brukerne. Etter rusreformen (2004)har fastlegenemer kontakt med personer med rusproblemer,
ettersom legenekan henvise til utredning for spesialisert tverrfaglig rusbehandling.

Det er imidlertid ingen oversikt over antall som henvises til rusbehandling. Karmøy har i 2016,26 fastleger i virksomhet. Det ble
foretatt en enkel rundspørring blant de 26 fastlegene hvor 5 svarte på henvendelsen.Dersom disse er representative for fastlegenei
kommunen, skulle tallet på henviste pasienter være 50-60stykker. Helse Fonna oppgav at 46 pasienter ble henvist til rus
behandling og 11 pasienter til LAR behandling. Det er behov for et rapporteringssystem som kan fortell e noe om fastlegenes
henvisning av rusmiddelavhengige personer.
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2.2.5.5Legemiddelassistert rehabilitering

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) innebærer at personer med langvarig opiatmisbruk medisineres med metadon, subutex
eller subuxone for å blokkere virkningen av opiater. Ettersom LAR for de fleste er et varig tiltak, er det rimelig at antallet brukere
akkumuleres. Det er Helse fonna som eier LAR behandlingen. Karmøy har hatt LAR-tilbud fra 1998til juni 2016deretter overtok
Karmøy DPS.Antall LAR pasienter i kommunen har utv iklet segslik de sisteåra:

Antall personer i LAR-behandling
År 00 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15*

Antall 7 10 23 33 49 58 67 73 70 78 89 101 110 106 105

* Helse Fonna eier LAR behandlingen og overtok utdeling av LAR medikamentet f.o.m juni 2015fra rushelsestasjonen.Tallene i
statistikken frem til 2014er basert på LAR behandling utført ved rushelestasjonenog tall fra brukerp lan. Tallene fra 2015er hentet
fra spesialisert behandling Helse fonna/MO senteret (mottak og oppfølgingssenteret) i Karmøy kommune. Fra brukerplan 2015får
en ut 92 pasienter som mottar LAR behandling. Øknin gen antall LAR-pasienter avspeiler trolig i større grad endringer av tilbud
og retningslinjer enn økning i antall opiatavhengig e.

2.2.7 LOVBRUDD

En stor andel lovbrudd har tilknytning til rusmidle r. Dette gjelder mest direkte promillekjøring, narkotikaforbrytelser og
hjemmebrenning. Men rusmidler er ogsåsterkt knytte t til en andel av vinningsforbrytelsene (begått i fylla eller for å skaffe midler
til rus), vold, sedelighetsforbrytelser mv.

Siden Karmøy lensmannskontor bare betjener øysiden av kommunen, mens fastlands Karmøy hører til politi stasjoneni
Haugesund, må vi slå sammen antall saker.Antall promillesaker de siste åreneer:

Promillesaker
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Karmøy
lensmannskontor

72 67 62 68 66 69 66 58 59 64 90 76 66 58

Haugesund politistasjon 12 15 9 11 14 14 15 12 13 11 11 12 18 10
Totalt 84 82 71 79 80 83 81 70 72 75 101 98 84 68

En ser her at antall promillesaker har sunket fra toppåret 2012hvor det var 101saker til 68saket i 2015.Vi vet midlertidig ikke
hvordan politiet har prioritert promillekontroller de ulike årene.

Når det gjelder narkotikalovbrudd (brudd på legemiddelloven og straffeloven), ser talla slik ut:

Narkotikasaker 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Karmøy
lensmannskontor

211 226 217 278 319 328 348 244 489 408 360 259 349 351

Haugesund
politistasjon

16 11 35 23 55 18 19 27 63 41 43 40 44 43

Totalt 237 237 252 301 374 346 367 271 552 426 403 299 393 394
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Andre lovbrudd som gjelder rusmidler framgår av denne oppsummeringen fra Karmøy lensmannskontor:
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Salguten bevilling 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
Ulovlig produksjon 1 5 5 0 1 2 2 2 0 2 1 5 3 1 2 2 0 0 2 1
Ulovlig servering og
drikking

0 0 0 9 4 6 3 5 4 6 1 6 4 2 2 1 3 2 2 0

Innførsel uten bevilling 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulovlig forvaring og lagring 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Ulovlig kjøp til mindreårige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ulovlig alkoholreklame 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkoholloven diverse 0 7 4 7 13 5 0 2 1 7 7 7 1 2 2 3 0 0 0 0
TOTALT 1 14 15 16 18 15 7 14 5 19 13 20 11 5 7 6 5 2 4 3

Lovbrudd som gjelder doping framgår av denne oppsummeringen fra Karmøy kommune:

Doping 2013 2014 2015
Doping besittelse 1 2 7
Doping bruk 0 0 1

Totalt 1 2 8

Flere faktorer peker i retning av at dopingbruk er et voksende helseproblem12 blant ungdom. I løpet av ungdomstiden endres
treningsvaner og grunnene for å trene. Motivasjonen for å trene oppgis ofte å være forbedret utseende.Kroppsidealet har i de siste
årenebevegetseg i en retning som kan være uoppnåelig for mange unge. Mange unge oppgir å være misfor nøyd med egenkropp.
Enkel tilgang på ulovlige stoffer og mangelfull kunnskap om konsekvenser av dopingbruk bidrar til at unge velger å bruke
ulovlige og helseskadeligedopingpreparater som snarvei til drømmekroppen. Rekordstore beslagav dopin gmidler gjort av
Tollvesenet i 2015tyder på et betydelig og voksende marked. Samtidig tyder undersøkelser 13foretatt om dette at det er lite utbredt
blant ungdom og voksne.

Flere store rettsaker og medieoppslag i nyere tid bekrefter at dopingbruk er assosiertmed kriminalite t og kriminelle nettverk.
Politiet frykter kroppsfiksering og voksende fitnessmiljø vil avle flere kriminelle. Forskning og rapporter fra helsevesenetviser at
dopingbruk kan være assosiertmed svært alvorlige helseproblemer .

Antall promillesaker, narkotikasaker, dopingsaker eller andre lovbrudd knyttet til produksjon eller bruk av rusmidler sier ikke
nødvendigvis noe om omfanget av virksomheten. Sakene avspeiler politiets kapasitet og prioritering i de enkelte åra, antall tips og
såvidere. Men økt innsats fra politiet kan ha to virkninger: 1) at antall pågripelser øker fordi det er flere som avsløresog 2) at
antall pågripelser går ned fordi en del slutter på grunn av økt risiko for å bli oppdaget.

2.2.6.1Rusrelaterte lovbrudd totalt

Somnevnt ovenfor, er det mye kriminalitet som er knyttet til rus på en eller annen måte. I tillegg ti l lovbrudd som er direkte
knyttet til rusmidler (promillekjøring, narkotikalo vbrudd, hjemmebrenning mv.), er det en rekke krimin alitetsformer hvor rus
utgjør en vesentlig del av forekomsten. Det gjelder i første rekke vinningskriminalitet, skadeverk og vold. Pågrunn av måten å
presenterestatistikk på i Statistisk Sentralbyrå, er det vanskelig å følge de ulike kriminalitetstype ne over tid. Vi kan imidlertid
grovt slå fast at det er 750-1000tilfeller av disse i Karmøy årlig. Det skulle tilsi minst 300-500rusrelaterte tilfeller i året.

Totalt ender vi altså opp med 700-1000politisaker i Karmøy som er årsaksforbundet med rusmiddelbruk. Det betyr at «fyll» og
narkotikalovbrudd utgjør en stor del av kapasitetsbelastningen på lensmannskontoret i Karmøy og politi et i Haugesund (for
fastlandssida). Hva dette koster i form av lidelse og kroner og øre både for det offentlige og for dem som rammes, kan en bare
spekulere på.

12 www.antidoping.no
13 www.ungdata.no (98 % ikke brukt doping).
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2.2.8 BARN I BARNEVERNET

Både lokale og nasjonaleerfaringer tilsier at det er rus i tilknytning til en betydelig andel av barnevernssakene.Nasjonale tall tilsier
at hovedårsaken til barnevernets kontakt med famili en i minst hvert 7. tilfelle er knyttet til rus. Men denne andelen skjuler de
tilfellene der det er rusproblemer, men hvor hovedårsaken til kontakt er en annen (omsorgssvikt, psyki ske vansker osv.).
Hovedtyngden av tilfellene som har rus som hovedårsak, dreier segom foreldrenes rusproblemer, bare unntaksvis er årsaken til
kontakt mellom familien og barnevernet ungdommens egen rusmiddelbruk.

Servi på alle barn i barnevernstiltak, får vi dette bildet:

År 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Barn i
tiltak

289 249 278 273 248 232 250 256 280 260 281 291 236 276 299 329 314 306

Talla gjelder barn i tiltak (det vil si barn som fi kk hjelp av barnevernet) pr. 31.desemberhvert år. Trenden bak disse talla er at det
er blitt flere i de lavestealdersgruppene og færre av de eldste som får hjelp fra barnevernet. Andelen ungdommer som henvises til
behandling for egnerusmiddelproblemer har økt. En annen trend har vært at kostnadene på omsorgstilbud har økt fordi barn er
mer skadet enn tidligere. Ifølge rapporten «Utvikli ngstrekk i helse-og sosialsektoren»14, lever ett av ti barn og unge sammen med
foreldre som er avhengige av alkohol.

Karmøy kommune har over tid hatt lite stillingsressurser i barnevernet. Antall tilmeldinger som gjelder barn som har det
vanskelig, har økt vesentlig:

År 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Antall tilmeldinger 199 264 260 291 352 306 402 407 458

Som det framgår av statistikken har antall meldinge r til barnevernet i Karmøy gått sterkt opp de sisteårene. Det er lite trolig at det
først og fremst skyldes økt antall tilfeller, men snarere følger av økt oppmerksomhet i offentlige instanser omkring behov for tiltak
fra barnevernet. Økt tilmelding til barnevernet er en ønsket utvikling, men beleggerselvsagt kapasitet i tjenesten. Barnevern- og
ungdomstjenesten må og skal prioritere det sekundærforebyggende arbeidet i tett samhandling med de øvrige kommunale tiltak –
og aktuelle tjenester og tiltak utenfor kommunen.

14 Sosial-og helsedirektoratet i 2007

Barnevernstjenesten deltar sammen med
skoleadministrasjonen ved den enkelte skole,
helsesøstrene, ppt, kultur avdelingen,
skoleavdelingen, politi, SLT koordinator og
frivillige lag og foreninger på leiren «ett steg
opp» for å trygge overgangen fra barne- til
ungdomsskole.
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2.2.9 HVA KOSTER RUSMIDDELBRUKEN KARMØY KOMMUNE?

Totalkostnad Andel rus Kostnad rus

Øk. Sosialhjelp 29 millioner * 23% 6,7 millioner

Barnevern 74 millioner * 14% 10,4 millioner

Behandling, omsorg 14 millioner ** 100% 14 millione r

Forebygging, kontroll mv 3 millioner ** 100% 3 mill ioner

Totalt *** 34,1 millioner kroner
800 kroner pr innbygger/år

(NB: kun anslag)

* Kostratall 2015

** Regnskapstall 2015

***Anslag

«Andel rus» for økonomisk sosialhjelp og barnevern bygger på nasjonaleberegninger av hvor stor andel av bruttobeløpa i
kommunene som er relatert til rus. Prosenttalla er hentet fra rapporten «Rusog psykiatri i inntektssystemet for kommunene». 15

Dette er å betrakte som forsiktige anslag.Vi vet at eksempelvis de som mottar sosialhjelp på grunn av rus både har større ytelser
og ytelser over lengre tid enn de gjennomsnittlige sosialhjelpsmottakerne. Dermed vil en utregning på grunnlag av prosentvis
antall klienter gi et for lavt beløp under «kostnad rus». Det presiseres her at kostanden kun er et anslag.

I totaltallet ovenfor er ikke kostnader under teknisk sektor tatt med. Det gjelder blant annet utgifte r til vedlikehold av kommunale
boliger. Kostnader i NAV utover økonomisk sosialhjelp er heller ikke regnet inn. Det er heller ikke mulig å gi noe anslag av hvor
stor andel av kostnadene til pleie- og omsorgstjenestene(for eksempel hjemmesykepleie, praktisk hjelp i hjemmet, psykiatrisk
sykepleie, bistand og opplæring) som er relatert ti l rusproblemer. Det er heller ikke tatt med et anslag av utgifter til behandling i
ikke kommunale foretak. Disseberegningene må følgelig ansessom et absolutt minimum.

2.2.10 VURDERING AV RUSMIDDELBRUK OG PROBLEMER I KOMMUNEN

Karmøy kommune har, som en stor landkommune, utford ringer på rusfeltet. Ungdomsundersøkelsene tyder på at det i hovedsak
har gått den rette veien når det gjelder ungdomsskoleelevenefra 2001. Men det forekommer hele tiden ungdom som oppgir at de
bruker de fleste former for rusmidler i de fleste ungdomsskolekretsene.Dette bekrefter ogsåpolitiet, det er mange utfordringer i
Karmøy samfunnet og det forekommer mørketall. Polit iet kan dokumentere at det finnes narkotika-miljøer over hele øya.

Det er i alle fall ingen tvil om at rusmidlene påfører Karmøy-samfunnet skader og problemer.

Med «forholdsvis lave arbeidsledighetstall» følger at forholdsvis få personer mottar økonomisk sosialhjelp. De som sliter med
rusproblemer (og kanskje i kombinasjon med psykiske vansker) er imidlertid blant de sistesom lar seginkludere i det ordinære
arbeidslivet. Totalt har sosialtjenestenog psykiat rien kontakt med i overkant av 260personer med kjente rusproblemer. Dette
omfatter bare de tyngste brukerne.

Politiet må hvert år ta segav minst 1.000saker som er årsaksforbundet til rusmiddelbruk. Det dreier seg først og fremst om
promillekjøring, narkotikalovbrudd, vinningsforbryt elser, skadeverk og vold.

Av de som i 2016hadde kontakt med sosialtjenesteeller psykisk helsevern i Karmøy kommune, er 269personer antatt å ha
rusproblemer. Barnevernet hjelper hvert år ca.250-320barn, og minst hvert 7. av disse har rus som hovedårsak til kontakten med
barnevernet. Det handler imidlertid stort sett om rus hos omsorgspersoner og bare helt unntaksvis om barnas egen
rusmiddelbruk.

Anslaget tyder på at Karmøy kommune hvert år bruker minst 34,1millioner kroner på å hindre eller lind re problemer knyttet til
rus. Det utgjør i overkant av 800kroner pr. innbyg ger.

15 SIRUS-rapport nr 3, 2003
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3 RUSMIDDELPOLITISKE MÅL

Kapittel tre beskriver nasjonaleføringer og omhandler deretter lokalemålformuleringer og indikatorer på fremgang.

3.1Nasjonaleføringer
De viktigste nasjonale føringene framkommer i Proposisjon til Stortinget 16 sin opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020)for
Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen ønsker en helhetlig opptrappingsplan som tar for segde tre innsatsområdene tidlig innsats, behandling og ettervern/
oppfølgingstjeneste og har følgende fem hovedmål:

1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved
utforming av tjenestetilbudet.

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fangesopp og hjelpes tidlig.

3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetli g tjenesteapparat.

4. Alle skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse.

5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

Planen er i hovedsak innsatsrettet mot personer som er i ferd med å utvikle (tidlig innsats) eller alleredehar et rusproblem. For å
lykkes med å gi personer med rusproblemer et bedre tilbud, er det nødvendig med gode tjenester i brukerens nærmiljø. Det er
behov for å senærmere på innsatsen etter behandlin g og skapemuligheter for mestring, som meningsfull e aktiviteter og fritid
og/eller sørgefor en god og stabil bolig. Hovedinn satseni planen rettes mot kommunesektoren.

3.2 Lokalemålformuleringerogindikatorerpåframgang
Karmøy kommune vil innenfor de nasjonalemåla på rusfeltet som regjeringa har trukket opp spesielt vektlegge følgende:

3.2.1 VISJON: REDUSERT BRUK AV RUSMIDLER SKAPER ØKT TRYGG HET OG
TRIVSEL

Det er godt dokumentert at økt forbruk av rusmidler øker både de samfunnsmessigeog individuelle skadene. En kan derfor slå
fast for både lovlige og ulovlige rusmidler at en mestmulig begrensetbruk vil skapeet triveligere og tryggere samfunn. I perioden
vil Karmøy kommune fokusere spesielt på følgende seks målområder:

16 Proposisjon 15 s.

Visjon og målområder er formulert.
Suksessindikatorer og kriterier for å nå
disse er basert på bla. ungdata, brukerplan,
kontrollvirksomhet for salg og skjenking og
det ordinære tjenestetilbudet.
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3.2.2 MÅLOMRÅDE 1: UTSATT DEBUTALDER FOR RUSMIDLER

Det er ikke ønskelig at ungdom under 18 år bruker alkohol. Det er et viktig strategisk mål å heve debuten for bruk av alkohol. Jo
tidligere unge begynner å drikke, desto større er r isikoen for problemer både der og da og seinere i livet. Det vil ogsåvære gunstig
for rusmiddelbruken dersom en greier å heve debutalderen for røyking, siden røyking og bruk av alkohol og andre rusmidler
syneså henge sammen.

Suksesskriterier:
• Bedre kontroll med aldersgrensene for salg og skjenking.
• Motvirke majoritetsmisforståelsen (flertallet tror at alle de andre drikker mye mer enn dem selv og at det gir

status å drikke alkohol).
• Motvirke at eldre kjøper alkohol til mindreårige.

Suksessindikatorer:
• Andel ungdomsskoleelever som oppgir i ungdomsundersøkelsen at de aldri har drukket så mye at de føler seg

tydelig beruset økes til 93 prosent (90 prosent i 2016).
• Andel ungdomsskoleeleversom oppgir at det å drikke segfull øker statuen i vennemiljøet reduseres til 5 prosent (9

prosent i 2016).
• At mindre enn 25 prosent av butikkene selger alkohol til mindreårige i Juventes ”skjenkekontrollen”

(gjennomsnittlig verdi de siste 8 årene er 31,25 prosent).

3.2.3 MÅLOMRÅDE 2: ØKT FOKUS PÅ RUSMIDDELBRUK BLANT ELDRE
UNGDOMMER (OPP TIL 23ÅR)

Mens det ser ut til at andel rusmiddelbrukere i ungdomsskolealder går ned, er det en del som tyder på at de som ruser seggjør det
i sterkere grad enn tidligere. Vi har derfor ikke så langt sett de forventede positive effektene i de eldre aldersklassene.Derfor
ønsker kommunen å øke fokuset på de eldre ungdommen e, altså de over ungdomsskolealder. En stor andel av dem treffer vi i den
videregående skolen, men det er ogsåmange som fall er utenfor. For en del av de som kommer til kort på videregående er
rusmiddelbruk en del av problembildet.

Suksess-kriterier:
• Styrket forebyggingsfokus i den videregående skolen.
• Fokuspå eldre ungdommer som ikke går på skole elle r er i arbeid.
• Motvirke økt aksept for og tilgjengelighet på ulovl ige rusmidler som eksempelvis cannabis.

Suksessindikatorer:
• Redusert fravær i videregående skole.
• Andel elever på VGStrinn 1 som aldri har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset økes til 70 prosent (66

prosent i 2016).
• Andel elever på VGStrinn 1 som i løpet av det siste året aldri har blitt tilbudt hasj eller marihuana økes til 92

prosent (90 prosent i 2016 ungdomsundersøkelsen).
• Redusert forekomst av uheldige episoder i forbindel se med russefeiringen.

3.2.4 MÅLOMRÅDE 3: GJØRE FORELDRE MER BEVISSTE PÅ EGEN ROLLE

Det er avgjørende å ha oppegående foreldre for å lykkes med det rusforebyggende arbeidet. Mange foreld re har følelsen av at de
ikke lenger har noen påvirkningskraft på sine barn når disse når tenåra. Dessutenbringer mediene et bilde av en ruskultur som
foreldrene vanskelig greier å relatere til. Det er derfor viktig å styrke foreldrenes oppmerksomhet, kompetanse og tro på segselv
som forebyggere.

Suksess-kriterier:
• Egnedearenaer for støtte og samtale for foreldre/f oresatte, som f.eks. foreldremøter på skolene.
• Bevisstgjøring og styrking av foreldrerollen gjennom blant annet rådgiving.
• Lav terskel på relevante kommunale tjenester ved at de i større grad gjøres tilgjengelig utenfor ordinær kontortid.
• Styrking av alkoholfrie soner, særlig idrett og fri luftsliv og samvær med barn og unge.

Suksessindikatorer:
• Andel ungdomsskoleelever som i ungdomsundersøkelsenoppgir at de ikke får lov til å drikke alkohol av foreldrene

økes til 92 prosent (88 prosent i 2016).
• Økt oppslutning om foreldremøter på alle klassetrinn og fokus på klassekontakt hvor hensikten er å få foreldrene

til å stå mer samlet.
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3.2.5 MÅLOMRÅDE 4: TIDLIG INTERVENSJON MOT RUSPROBLEMER

Sjansenefor å lykkes på rusfeltet, øker hvis vi kommer tidlig inn med tiltak, både i forhold til personer som selv har utviklet eller
er i ferd med å utvikle egnerusproblemer og blant pårørende, særlig barn.

Suksesskriterier:
• Styrket aksept for viktigheten av å gripe inn tidli g og økt tillit til tjenesteapparatet.
• Økt oppdagelse av barn som lever i familier med rusproblemer, spesielt i barnehage, skolehelsetjenesten og

skolene.
• Økt oppdagelse av rusproblemer ved dialog med foresatte på helsestasjon og i skolehelsetjenesten.
• Økt oppdagelse hos fastleger og i bedriftshelsetjen este av begynnende rusproblemer.

Suksessindikatorer:
• Forhindre underrapportering av antall bekymringsmeldinger til barnevernet knyttet til rus.
• Økt antall barn og unge som er involvert i familie- og pårørenderettede tilbud på et tidligst mulig stadie.
• Økt samhandling og tverretatlig forebygging.

3.2.6 MÅLOMRÅDE 5: ØKT LIVSKVALITET OG VERDIG BEHANDLING AV
MENNESKER MED RUSRELATERTE PROBLEMER

Rusmiddelavhengige skal behandles med sammeverdigh et som andre pasientgrupper i somatisk og psykisk helsevern.
Mennesker med rusproblemer skal likestilles med andre når det gjelder status og ressursbruk, uavhengig av om de er rusfrie.

Suksesskriterier:
• Økt kompetanse om og bedre tjenester til personer med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser.
• Bedre tilbud om bolig og oppfølging for personer med rusproblemer.
• Mer fleksibelt tilbud om aktivitet og hjelp til å utvikle nettverk for personer med rusproblemer.
• Økt bruk av individuell plan og koordinerte tiltak i oppfølgingsarbeidet.
• Sammenhengmellom tjenester både horisontalt (mellom 1.-linjetjenestene) og vertikalt (mellom 1.- og 2.-

linjetjenestene).
• Styrking av lavterskeltilbud.
• Samarbeidsarenaerog styrket samhandling tverrfagli g og med frivillig sektor.

Suksessindikatorer:
• Bedring av funksjonsnivået til rusmiddelavhengige som inngår i BrukerPlan (færre på rødt og ”blodrødt” ).
• Økning i andel av pasientene som har individuell plan, tiltaksplan og ansvarsgruppe(BrukerPlan).
• Flere personer med videreutdanning i rus, psykiatri og boligoppfølging.

3.2.7 MÅLOMRÅDE 6: LOKALE MÅLE- OG ANALYSEREDSKAPER

For bedre å kunne målrette innsatsen på rusfeltet, er det nødvendig å utvikle metoder for å kunne gi mer presis vurdering av
rusmiddelbruken i kommunen, spesielt blant ungdom og unge voksne. Det er behov for å utvikle redskaper som bidrar til en
pålitelig og troverdig virkelighetsbeskrivelse av bruk og skader i ulike deler av befolkningen.

Karmøy kommune vil fortsette å gjennomføre ungdomsu ndersøkelser hvert tredje år. Undersøkelsen er ogsåutvidet til å gjelde
deler av videregående skole. Undersøkelsenegir imi dlertid ikke noe godt bilde av det som rører segi høyere alderstrinn.

Karmøy kommune har utarbeidet et system for løpende oversikt, her bør det vurderes om en skal legge mer vekt på å få
informasjon om utviklingen på rusfeltet. Brukerplan inngår som del av den løpende oversikten.

Kilde: Karmøy kommune
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4 GRUNNHOLDNINGER I KAMPEN MOT RUSPROBLEMER
Kapittel fire omhandler viktige grunnholdninger i kampen mot rusproblemer.

Karmøy kommunes verdier - kvalitet, ansvar og respekt - skal prege arbeidet på rusfeltet. Kommunen ønsker at følgende
holdninger, erkjennelser og vurderinger leggestil grunn for innsatsen for redusert bruk av rusmidler og reduserte skader:

4.1 Systematikkogkontinuitet
Karmøy kommune ønsker å etablere et tiltaksapparat mot rusproblemer som omfatter primærforebygging (rettet mot alle),
sekundærforebygging (rettet mot risikogrupper) og et bredt behandlings-, rehabiliterings-, omsorgs- og ettervernstilbud. Karmøy
kommune tror en når lengst på dette feltet med systematikk og langsiktig innsats. Det innebærer at en vil sette inn stabile tiltak på
alle relevante arenaer og mot alle relevante målgru pper over lang tid. Erkjennelsen er at de «daglige drypp» har større betydning
enn skippertak.

4.2 Kunnskapsbasert
Karmøy kommune ønsker at arbeidet på rusfeltet skal ta hensyn til internasjonal og nasjonal forskning, men også lokale og
individuelle erfaringer i valg av såvel metoder som budskap.

4.3 Kjønnsperspektiv
Det er forskjell på jenter og gutter både når det gjelder motiver for bruk av rusmidler, hva slagsskader og problemer det fører med
segog mulighetene for å komme ut av problemene. I såvel rusforebygging som i behandling/omsorg må det derfor ligge et
kjønnsperspektiv – en vurdering av behovet for egne tilnærminger til gutter og jenter.

4.4 Alkoholfriesoner
Det er viktig at det finnes områder i samfunnet der rusmidlene ikke har noen plass.Det er innenfor Av -og-til-samarbeidet pekt på
åtte såkalte alkoholfrie soner,særlig samfunnsområder hvor alkoholbruk medfører spesielt stor risiko for skade eller fare: trafikk,
graviditet, båt- og badeliv, idrett/friluftsliv, samvær med barn og unge, konflikter, arbeidsliv og sorg/depresjoner. Karmøy
kommune vil arbeide for økt aksept av alkoholfrie soner som «av-og- til» kommune. Karmøy kommune ønsker spesielt å hegne
om idrett, friluftsliv og samvær med barn og unge som alkoholfrie soner.

4.5 Troverdigkontroll medsalgogskjenking
Kontrollstatistikken for Karmøy kommune for de siste åra tyder på at ingen bevillingshavere har fått anmerkninger for salg eller
skjenking til mindreårige. En rekke undersøkelser tyder imidlertid på at ungdom får kjøpe alkohol i butikkene. Skal kommunens
alkoholpolitikk ha troverdighet, er det avgjørende at kontrollordningen avdekker eventuelle brudd på regelverket, spesielt brudd
på aldersbestemmelseneog skjenking til åpenbart påvirkede personer.
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4.6 Likeverd
Rusmiddelavhengige skal sidestilles med andre grupp er av somatisk og psykisk syke. De har ogsårett ti l et godt sted å bo. Det
gjenstår mye holdningsarbeid i samfunnet for at mennesker med rusproblemer skal sidestilles med andre vanskeligstilte grupper,
både når det gjelder status og ressurser.Dette holdningsarbeidet må starte blant kommunens egne(og andre offentlig) ansatte.

Rusmiddelmisbrukere skal integreres i det ordinære hjelpeapparatet så langt det er mulig. I tillegg ti l «total rusfrihet», skal også
redusert bruk, økt livskvalitet og et mer verdig li v for brukeren kunne oppfattes som mål og indikasjon på vellykkede tiltak.

5 TILTAK OG SATSINGSOMRÅDER
Kapittel fem tar for segtiltak og innsatsområder. Tiltaksdelene er delt inn etter de første fem målområdene som ble gjennomgått i
kapittel tre. Det gjør at tiltaka i større grad kan knyttes til det vi håper å oppnå med planen. Tilt ak er i hovedsak oppført bare
under ett av målområdene. Det er likevel viktig å huske på at en del tiltak kan være virksomme for å bidra til måloppnåelse på
flere områder.

Det er selvsagt en rekke risikofaktorer for å utvik le et høyt rusforbruk, og det er viktig å redusere fremveksten av risikopersoner.
Dette særdelesviktige arbeidet er ingen oppgave kun for rusforebygging og lar segi praksis ikke sjeldne fra annen innsats for å
sikre barn og unges velferd . Forekomsten av risikopersoner forsøkes å begrenseved hjelp av barnevern, helsesøstre,
forebyggende politi, barnepsykiatri, PPTog annen selektiv inngripen ovenfor risikofamilier og risikop ersoner17.

5.1 Målområde1 - Utsatt debutalderfor rusmidler
Ofte er det primærforebyggende arbeid det siktes ti l når en snakker om forebygging. Det er det arbeidet som tar sikte på å
motvirke at bruk oppstår i større befolkningsgruppe r, eksempelvis blant skoleungdom. Skolen framstår da ogsåsom en naturlig
arena for primærforebyggende virksomhet, men det er ogsåandre som må ta sin del av ansvaret.

5.1.1 SKOLEN SOM FOREBYGGINGSARENA

Skolen vil alltid være en viktig arena for forebyggende arbeid. Selv om det er vanskelig å tenke segat en forsøkte å forebygge
rusmiddelbruk uten å involvere skolen i betydelig grad, har skolen klare begrensninger. Forskningslitt eraturen inneholder mange
advarsler mot å tro at en kan endre ungdoms rusatferd gjennom isolert innsats i skolen. Det er få eksempler på skolebaserte
programmer som demonstrerer mulighet for holdnings- og handlingsendring over tid. Dessutenskal de rusforebyggende
programmene konkurrere med forebygging av en lang rekke andre problemer og fenomener i det moderne samfunnet
(trafikkulykker, mobbing, tidlig seksuell debut, negative konsekvenser av mobiltelefon- og internettbr uk og såvidere), samtidig
som det er sterkt press i retning av å styrke det faglige innholdet i skolen.

Læreplanverket for kunnskapsløftet slår fast at rusmiddelkunnskap skal inngå i undervisningen blant annet i samfunnsfag og
naturfag både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. I tillegg til den kunnskapsmessigebiten, blir det forventet at skolen også
bidrar til «rusforebygging» i videre forstand, blant annet gjennom et godt fysisk og psykososialt milj ø som fremmer helse,trivsel
og læring.

Det foregår mye godt forebyggingsarbeid i de ulike skoleslagai Karmøy, men det ligger trolig fortsatt muligheter for bedre effekt
av innsatsen ved at denne blir gjort mer målrettet, planmessig, systematisk og langsiktig.

17 Hans Olav Fekjær«Rus-bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historsikk» 3. utgave 2009

Tiltak og innsatsområder presenteres
i.f.t. målområdene i kapittel tre. Både
forebyggende arbeid og tjenester til
rusavhengige omtales. Disse finner en i
tabellform i vedlegget.
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Fra skoleåret 2008-09er alle ungdomsskolene i Karmøy pålagt å gjennomføre «Unge & rus» som felles rusforebyggende program i
ungdomsskolene. Det gir muligheter for felles kompetansebygging og utveksling av erfaringer. Politiets forebyggende gruppe er
dessutenårlig inne i alle 8.-klasseneog ved behov de øverste trinnene på barneskole med relevant inf ormasjon. I 2015gikk Bø
ungdomsskole over til «Sterkog klar».

5.1.2 MER ANSVARLIG OMSETNING OG BEDRING AV
KONTROLLVIRKSOMHETEN

Et viktig bidrag til utsatt alkoholdebut, er å sørge for at færrest mulig mindreårige får tak i alkohol, og at de møter et entydig
signal fra voksensamfunnet om at ungdom under 18år ikke skal drikke alkohol. Dette budskapet undermin eresspesielt dersom
mindreårige får kjøpe eller blir skjenket. Erfaring enemed at ungdom helt ned i 14-15-årsalderenfår kjøpe alkohol i butikker i
kommunen står i kontrast til resultatene av kontrol lapparatet som siden tusenårsskiftet ikke har avdekket et enestetilfelle av salg
til mindreårige. Det er derfor nødvendig å vurdere om kontrollene fungerer etter forutsetningen.

For å bidra til et mindre problemskapende uteliv og en mer ansvarlig omsetning av alkohol, har Karmøy kommune innført
Ansvarlig vertskap.

Ansvarlig vertskap består av et obligatorisk kurs for alle ansattesom håndterer alkoholvarer ovenfor kundene samt ordens vakter
på skjenkesteder.Ansvarlig vertskap-kurs arrangeres jevnlig i samarbeid med Karmøy lensmannskontor over to dager. Kurset har
ogsåvært arrangert i samarbeid med Haugesund kommu ne. Kravet gjelder serveringspersonale,bartendere, dørvakter og annet
personale som unntaksvis kan bli satt inn i slike funksjoner.

Kursa er en videreføring av såkalte dørvaktkurs der dørvakter og andre ansattepå skjenkestederhar fått tilført kompetanse på
rusrelevante temaer (rus og vold, plikter overfor bevillingsmyndighet og politi, tegn og symptomer på narkotikabruk,
aggresjonsdempendeatferd, brannvern og såvidere). Hensikten med kursa har vært å forebygge forekomst av vold i tilknytning
til skjenkestederog å gjøre alkoholomsetningen i kommunen tryggere.

5.1.3 «AV-OG-TIL» KOMMUNE
Det er besluttet politisk at Karmøy kommune skal bli en AV-OG-TIL kommune (KS sak 23/15).Dette er en kampanjeorganisasjon
for alkovett og de driver holdningsskapende arbeid gjennom et bredt nettverk av frivillige organisasjoner, kommuner og andre
samarbeidsparter. Ved å settefokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, vil AV-
OG-TIL bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle. AV-OG-TIL
jobber ikke for at man skal slutte å drikke alkohol , men at vi skal redusere alkoholbruken der det kan være farlig eller gå ut over
andre. Derfor har de kampanjer som særlig fokuserer på situasjoner hvor alkohol utgjør en særlig risik o. Disse er: arbeidsliv, båt-
og badeliv, graviditet, idrett og friluftsliv, livskriser, samvær med barn og unge og trafikk. Karmøy kommune ønsker spesielt å
fokusere på idrett, friluftsliv og samvær med barn og unge som alkoholfrie soner.

5.1.4 HELSESTASJON FOR UNGDOM

Helsestasjonfor ungdom fungerer som et lavterskelt ilbud der ungdom kan komme uten timeavtale. Psykolog, lege og helsesøster
er tilgjengelig, og gir mulighet for ungdom til å ta opp psykososiale problemstillinger. Samtaler om rus er ofte aktuelt blant annet i
forbindelse med prevensjon.

5.2 Målområde2 – Økt fokuspårusmiddelbrukblant eldreungdommer(opptil 23 år)
Tradisjonelt har det først og fremst vært i ungdomsskolen en har utført rusforebyggende arbeid. Etter at kommunens
ungdomsundersøkelser gjennom en årrekke viser en forholdsvis positiv utvikling av rusmiddelbruken blant ungdom i
ungdomsskolealder, er det mye som tyder på at det vil være hensiktsmessig å øke innsatsen blant eldre ungdommer. Det er så
langt ikke noe som tyder på at den positive utvikli ngen blant ungdomsskoleelevene gjenspeiler segi eldre aldersgrupper.

Et ønskeom økt innsats blant eldre ungdommer innebærer intensivert innsats i videregående skole. I ti llegg er det en vesentlig
utfordring å finne virkemidler for å få de som ikke går på videregående skole i tale.

5.2.1 RUSFOREBYGGENDE ARBEID I VIDEREGÅENDE SKOLE

I Karmøy er det to videregående skoler – Kopervik og Åkrehamn. Om lag halvparten av ungdommene i kommu nen benytter seg
imidlertid av videregående skoler i Haugesund eller Rogaland for øvrig. Det er dermed vanskelig å gi en systematisk beskrivelse
og vurdering av det som gjøres.

I bunnen for den videregående skolens innsats mot rusmiddelbruk, ligger en klar nulltoleranse for distribusjon av rusmidler. Det
er ogsåavgjørende at alle ansatte i skoleslaget er oppmerksomme på temaet – hvordan rusmidler spres,hvilke elver som sliter og
så videre.
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Skoleslagethar de sisteåra økt sitt samarbeid med foreldre/foresatte. Her er det trolig enda mer å hente. Alle elever og foresatte
må delta i en utviklingssamtale der det er gode mul igheter til å drøfte bekymringer for eksempel omkri ng rus.

Karmøy gjennomførte fra 2013ungdomsundersøkelse også i videregående skole.

Påbeggede videregående skolene i kommunen er det innarbeidet et undervisningsopplegg om psykisk helse (VIP) på første trinn.

Forebyggende gruppe ved Karmøy lensmannskontor har nær kontakt med de to videregående skolene i kommun en og følger tett
opp skolens og omgivelsenesbekymringer omkring rusmiddelomsetning og -bruk, vold og såvidere. Forebyggende gruppe er
også inne i skolene med rusforebyggende informasjon for eleveneog personalet. Politiet deltar sammen med helsesøsterog retter
spesiell innsats i tilknytning til russetida.

Det foregår et systematisk samarbeid mellom ungdoms- og videregående skole for å sikre overgangen og hindre frafall.

Oppfølgingstjenesten er fylkeskommunens veilednings tjenesteoverfor ungdommer opp til 21 år – de som har rett til videregående
opplæring, men av ulike grunner ikke er i videregående skole. Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledni ng til målgruppa og driver
ogsåoppsøkende arbeid for å sikre at alle ungdomme ne kjenner rettighetene sine. Oppfølgingstjenesten er et fylkeskommunalt
ansvar, men samarbeider med ulike instanser som også har ansvar for målgruppa.

Siden de videregående skolene eiesav fylkeskommune n, har ikke kommunens organer noen styringsrett her. For å styrke
kontakten mellom skoleslagetog kommunen, deltar SLT koordinator i psykososialt team ved Åkra videregående skole. Her er
både sosialrådgiver fra Kopervik og Åkra videregående skole tilstede.

5.2.2 MØTEPLASSEN

Møteplassen er Karmøys tilbud til ungdom i alderen 15 - 25 år som sliter/synes livet kan være vanskelig og utfordrende. Det kan
være segpsykiske vansker, skole- og jobbvegring, utfordrende hjemmesituasjon, rusvansker mm. Mange av disse ungdommene
har behov for hjelp i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet, og de trenger noen som kan følge dem et
stykke på veien. Møteplassengir tilbud om individu ell oppfølging som samtaler, oppfølging/støtte ifht det offentlige
hjelpeapparatet, jobb, skole og fritid, samt ulike aktiviteter.

For en del ungdommer handler det om å ikke finne seg til rette, ikke greie å komme i gang med noe, ikk e føle tilhørighet, litt
mangelfullt utviklet nettverk og problemer med å finne og tilpasse segstruktur og rammer i tilværelsen. Tilbud kan gis i gruppe
eller individuelt. Tilbud gis ut fra den enkeltes behov og ønsker. Møteplassendrives av IOGT i Norge på vegne av Karmøy
kommune.

Møteplassen utvidet ved hjelp av omsøkte midler, vi rksomheten sin til ogsåå gjelde to utvalgte ungdom sskoler i kommunen.
Tiltaket heter Ung Zone. Tanken var å starte tidlige re forebygging, fokusere på ungdom i lavinntektsfam ilier og benytte ulike
lavterskeltilbud som del av forebyggingen. Ung Zone er et aktivitetstilbud i gruppe (5-6 ungdommer i hver gruppe).

5.2.3 UNGDOMSOPPFØLGING

Fra 2011er det opprettet oppfølgingsteam for unge lovbrytere for Karmøy kommune i regi av Konfliktråd et i Haugaland og
Sunhordland. Ordningen innebærer at utvalgte lovbry tere mellom 15 og 18 år følges opp tett av ei grupp e (oppfølgingsteam) over
tid, i tråd med en avtale som fungerer som alternativ til straff. Ordningen er prøvd ut flere steder i landet og resultatene har
gjennomgående vært gode. Det er erfaringene med til taket så langt på Haugalandet også.

Siden oppstart i 2011har 20 ungdommer bosatt i Karmøy kommune vært til oppfølging. 9 ungdommer har hatt oppfølgingsteam
før ny lov om straffegjennomføring ble iverksatt 1. juli 2014.11 ungdommer har blitt overført etter ny lov om gjennomføring av
ungdomsstraff og ungdomsoppfølging av 1. juli 2014.

5.2.4 UNGDOMSAVDELING NAV
Det er opprettet en egen ungdomsavdeling i Nav Karmøy februar 2016.Avdelingen har ansvar for ungdom og ungevokse opp til
30 år, oppfølging av unge som mottar sosialstønad,er arbeidssøkere,har arbeidsavklaringspenger, deltar i
kvalifiseringsprogrammet og ung@jobb.

Målet med ungdomsavdelingen er:
- Tettere oppfølging av ungdom under 25 år for å unngå at de blir passive og at de blir unødvendig i systemet.
- Tidlig kartlegging av de unge, slik at vi raskt fin ner ut hjelpebehovet og hvilke tiltak som vi kan sette inn for å få de

videre i arbeid/aktivitet
- Tverrfaglig samarbeid mellom de ulike ytelsene i Nav for å unngå dobbeltarbeid og at ungdommene skal oppleve et

samlet Nav.
- Lage arenaer for ungdommene der de får informasjon og veiledning, egnegruppeinnkallinger for unge,

informasjonsmøter, cv-verksted.
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- Treffe brukerne der de er, bruke andre kommunikasjo nsmetoder, alle veiledere har egnemobiler.
- Gjøre det enklere å komme inn i Nav systemet for de unge, samarbeide tett med andre instanser, kan ta direkte kontakt

med avd. leder for å få informasjon og møte.

5.2.4.1Ung@jobb

Ung@jobbprosjektet ble startet i 2013og avsluttes nå ved årsskiftet 2016/2017.Dette er et prosjekt som Arbeids- og
Velferdsdirektoratet yter midler til - det er et 4-parts samarbeidsprosjekt der NAV Karmøy, NAV Rogaland/Fylkesmannen,
Brukerrepresentanter og Universitet i Stavangerer involvert. Prosjektet ble satt i gang med utgangspunkt i det høye antall unge
uføre i Nord-Rogaland, med mål om å hindre/minske tilfanget av nye unge uføre.

I og med dette er et praksis- og kunnskapsutvikling sprosjekt - sågår det ut på å prøve ut en metodikk i praksis - for såå seom
resultatene er av slik art at det anseshensiktsmessig å videreføre dette/implementere metodikken i NA V. Det jobbesnå med å
implementere kartleggingen inn i ungdomsavdelingen. Prosjektet er linket sammen med brukerplan og verktøyet benyttes ift.
denne gruppa og hvor mange som har psykiske problemer, rus, nivå på utdanning, med eller uten arbeidserfaring osv.

5.2.4.2Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er NAVs tilbud til personer som ønsker å komme i arbeid eller aktivitet, men som ønsker tilpasning og
tilrettelegging. Programmet skal være individuelt tilpasset og inneholde arbeidsrettede tiltak og akti viteter. Det kan også
inneholde tiltak som forbereder overgang til arbeid, såsom opplæringstiltak og motivasjonstrening. NA V Karmøy har erfart at
helserettedetiltak og rusmestringstiltak er av stor betydning for betydning i arbeidet med Kvalifiser ingsprogrammet.

I tillegg til statlige virkemidler bruker NAV Karmøy tiltak som TIO (tettere individuell oppfølging, se 5.5.5.2).Anslagsvis 35-40
personer er inne i programmet til en hver tid i 2016. Målsetningen er å øke deltakere i programmet.

5.3 Målområde3 - Gjøreforeldremerbevisstepåegenrolle
Foreldrene er de viktigste forebyggere. Derfor er det viktig at de er bevisstepå sin rolle som oppdra gere og at de har tilgang til
gode råd og veiledning.

5.3.1 FORELDREMØTER

Foreldremøter på skolene er en av de viktigste arenaenehvor en omgås foreldre/foresatte i kraft av å være akkurat det. Derfor må
foreldremøter utnyttes til viktige ting. Barns- og ungdoms omgang med rusmidler er en slik viktig ting som egner seggodt for
bearbeiding i foreldregruppa. Siden rusmiddelbruk er kollektiv atferd, er det hensiktsmessigå vurdere det ut fra et klasse-
/skoleperspektiv like mye som fra et individperspek tiv.

I «Unge & rus» (se5.1.1.)inngår et foreldremøte i 8. klassesom arrangeresav skolene i samarbeid med SLT koordinator,
forebyggende gruppe Karmøy lensmannskontor og forebyggende barnevernet. Her er rusmiddelbruk et tema og klassedokument
med felles retningslinjer og fokus samhold i foreld regruppen for å stå sterkere som forebyggere vektlegges.I tillegg arrangeres
foreldremøter ved behov.

5.3.2 NATTERAVNER

Hensikten med natteravner er å sørgefor at det offentlige rom ikke domineres av personer som er påvir ket av rusmidler, særlig
alkohol. Det er en trend i de sisteåreneat stadig færre ungdommer er ute på byen, slik at dette tilt aket har vært trappet ned. Det er
i 2016registrert natteravnvirksomhet i Skudeneshavn.

5.4 Målområde4 – Tidlig intervensjonmot rusproblemer
Det er viktig å gripe inn tidligst mulig for å unngå problemer med egenrusing. Men det gjelder i høyestegrad ogsåå hindre
skjevutvikling hos barn og andre pårørende som lever med rusmiddelavhengige. Dessutenhandler tidlig intervensjon om å
komme raskt inn for å korrigere utvikling mot ruspr oblemer på alle alderstrinn. De fleste av de «tunge» stoffmisbrukerne for å
bruke de som eksempel, har hatt store problemer allerede før de ble narkomane. Mange er skolens tapere, gatasmobbeofre eller
barnepsykiatriens kronikere. De fleste kriminelle narkomane har vært arrestert for kriminalitet før de ble narkomane18. Dette viser
viktigheten av en bred tilnærming på det rusforebyggende arbeidet, men en må ogsåholde fast i de forskningsbaserte tiltakene
som utsetter rusdebuten.

18 Hans Olav Fekjær«Rus– bruk, motiver, skader, behandling, forebygging og historikk», 3. utgave 09.
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5.4.1 FOREBYGGING BARNEHAGE OG SKOLE
Haugalandsløftet er et interkommunalt prosjekt som bidrar en til kompetanseheving i barnehage,skole og hjelpeapparatet som
helhet. Godt læringsmiljø og klasseledelseer vikti ge satsingsområder og løftet skal bidra til at barn og unge skal få utnytte sine
ressurserog bli godt inkludert i det ordinære opplegget i barnehageog skole. Det er mange ulike prosjekter som har sitt utspring i
Haugalandsløftet.

Barnehagenei Karmøy deltar i programserien de utrolige årene (DUÅ). DUÅ 19 fremmer positivt samspill mellom bare og voksne.
Mange av programmene er universalforebyggende mens andre er mer målrettede, noen av programmene veileder foresatte og
behandler derigjennom barns vansker i sosial og atferdsmessigsamhandling. Veiledningsteamet jobber ogsåfor å trygge
overgangene fra barnehagetil skole for å sikre en god start. Samtidig har barnehagenefokus på tverrf aglighet og samarbeider med
andre tjenesterog institusjoner for å starte forebyggingen tidligst mulig.

Oppvekst- og kulturetaten har valgt å sette �godt psykososialt læringsmiljø� som et satsingsområde innenfor skole med
utgangspunkt i utfordringsbildet. Dette er en grunnleggende forutsetning for at barn og unge skal kunne forholde segtil og
handle i en sosial virkelighet, hvor det i økende grad stilles krav til individuelle ferdigheter og ti l individets plassering innenfor
fellesskapet.Tidlig satsing på utvikling av sosial kompetanse er viktig for at barn og unge senereskal fungere godt på skolen, i det
øvrige utdanningsløpet og seneresom ansvarsfulle voksne i arbeidslivet. Sosialkompetanse legger ogsået grunnlag for utvikling
av demokratisk kompetanse som er en nødvendig forut setning for aktiv deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Høsten 2016innleder Karmøy kommune et samarbeid med Læringsmiljøsenteret i Stavanger i form av kompetanseheving for å få
etablert innsatsteam på hver skole i kommunen. Skolenetrenger mer kompetanse relatert til vanskelig mobbe-og atferdsvansker.
I løpet av skoleåret 2016/2017vil skolene sammen med PPTfå den nødvendige kompetansen en trenger for å håndtere krevende
og kompliserte mobbe og atferdsvansker. Skoleeiervil ta en aktiv del i samarbeidet. Innsatsteametskal kunne bistå lærere, (elever
og foresatte) i vanskelige og komplekse saker der en trenger veiledning til valg av tiltak og gjennomføring. En etablering av
innsatsteam på hver skole hvor PPTog skoleledere/lærerefår den sammekompetansen på dette området, vil ogsåha en
forebyggende effekt på sikt. Skolenevil opparbeide segverktøy for avdekking og tiltak på et tidliger e stadium.

I august 2016starter 13 skoler i Karmøy opp med Trivselsprogrammet. Mykje, Norheim, Vormedal ung. skole, Avaldsnes,
Torvastad, Bøung. skole, Eide, Sevland, Veavågen,Åkra barneskole,Grindhaug og Stangeland ung. skole og Skudenesung. skole.
Trivselsprogrammets mål er: å fremme økt og mer variert lek /aktiviteter i friminuttene, legge til rette for at elever skal kunne
bygge gode vennskapsrelasjoner,redusere konflikter blant elever og fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt.

PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) er en skoleomfattende innsatsmodell som brukes i noen skoler i
Karmøy for å redusere antall elever med atferdsproblemer og fremme god sosial og skolefaglig læring. Modellen bestårav
systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på
positiv involvering og oppmuntring, og de gir forut sigbare reaksjoner på negativ atferd.

Undervisning i psykisk helse foregår i alle klassetrinn på ungdomsskolen. Helsesøstrenegjennomfører hvert år målrettede
samtaler med elever på 8. klassetrinn som trenger det. I tillegg skoleresbarnehageneog skolene dette og kommende skoleår i
psykologisk førstehjelp, aldersgruppe 4-18år. Psykologisk førstehjelp et er selvhjelpsverktøy for mestring av egnefølelser.

PPT i Karmøy kommune har et eget fraværsteam som arbeider med å bistå elever, foresatte og skoler i fraværssaker.Teamet
ønsker å kunne tilby tidlig hjelp og elever trenger ikke å være henvist PPTfor at vi skal bistå med hjelp. Foresatteog/eller skole
kan ta direkte kontakt med fraværsteamet på telefon. Teametkan bistå med informasjon, kartlegging og veiledning til skolen,
eleven og foresatte.

Leiren «ett stegopp» som har til hensikt å trygge overgangen fra barne- til ungdomsskole, gjennomføres over to dager for elevene
på 7. trinnet som skal gå på sammeungdomsskole. På leiren får elevenetreffe sine nye klassekameraterog lærerne de skal ha mest
kontakt med i kommende skoleår. Ved å lette overgangene,i dette tilfellet mellom barneskole og ungdom sskole,kan vi bidra til å
gjøre elevenetryggere på en del av alt det nye. Gjennom denne tryggheten kan vi bidra til reduserte helseplagerved at hverdagen
blir mer håndterlig og forutsigbar. Tiltaket er samtidig en ”myk konfrontasjon” med noen av de offentl ige tjenestenesom det kan
være nyttig å ha lav terskel til – slik som politi, barnevern, kultur, helsetjeneste,ppt samt en rekke frivillige lag og foreninger.

Åkra videregående skole opprettet psykososialt team i 2014.I teamet deltar ogsåsosialrådgiver fra Kopervik videregående skole.
Psykososialeteam ble videre opprettet i 2015ved alle kommunale ungdomsskoler i Karmøy kommune. Det ble utarbeidet en
rutinebeskrivelse for teameneav SLT arbeidsgruppe som ble godkjent av politirådet. Hensikten er å forebygge psykososiale
vansker hos skolebarn, fange opp og gripe fatt i utsatte barn såtidlig som mulig. Teameneer et samarbeid mellom

19 www.dua.uio.no
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skoleadministrasjonen/ sosiallærer,helsesøster,PPT, barnevernstjenesten,forebyggende gruppe politi og evt. SLT koordinator. Et
fåtall barneskoler har startet en «light» utgave av slike team.

5.4.2 HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

Helsetjenestentreffer flertallet av foreldrene gjentatte ganger gjennom svangerskap og barsel. Foreldrene er i en fasei livet da de er
mottakelige for informasjon ut fra ønsket om det beste for sine barn. Derfor er helsestasjons-og skolehelsetjenesteni gunstig
posisjon til både generelt og spesifikt å gi råd og veiledning. Alle gravide som går til jordmor kartlegges i dag for rusvaner
gjennom kartleggingsverktøyet ”Tweak”. Familier som trenger det, kan følges opp fra fødsel til barnet er fem år. Ved 8-10-
månederskontroll fokuserer en blant annet på om foreldrene drikker alkohol med barna til stede. Foreldrene oppfordres til å være
mest mulig avholdende i svangerskap og ammetid. Det fokuseres ellers spesielt på temaer som tilknytnin g, samspill, selvfølelse.
Helsestasjon-og skolehelsetjenestensitter også i førersetet for:

5.4.2.1Barn som bekymrer

Barn som sliter i familier med psykiatri og/eller rus er utsatt for spesiell risiko for selv å få blant annet rusproblemer. Derfor er det
viktig at det blir avdekket såtidlig som mulig og at de får tilbud om hjelp og oppfølging. ”Barn som bekymrer” er nå ivaretatt i
helselovverket. Helsepersonell er forpliktet til å ivareta disse barn som pårørende.

Det er ogsåviktig er det å bygge opp kompetanse, oppmerksomhet og kapasitet i barnehageog skole slik at ”oppdagelsesrisikoen”
øker. Barnehager,skoler og helsetjenestei Karmøy kommune har prosedyrer for å fange opp barn som sliter med pårørendes
rusproblemer og psykiske vansker.

5.4.2.2Familieveiledning

Helsestasjons-og skolehelsetjenestenhar siden 2006 tilbudt familieveiledning. Dette er et lavterskeltilbud og det tilbys individuell
veiledning og gruppetilbud. I 2016blir det en endring av organiseringen og kompetansesammensetningen.Psykolog er tilsatt i
tillegg til helsesøstresom skal benytte deler av stillingen til familieveiledning. Intensjonen med å ansattepsykolog er å gi et styrket
tilbud til barn og unge som sliter med rus og psyki sk helse.

Kilde: Karmøy kommune

5.4.3 TILBUD FRA BARNEVERNSTJENESTEN

Noen ganger må barn ha spesiell hjelp på grunn av foreldres manglende omsorgsevne.Bakgrunnen kan eksempelvis være
rusmiddelmisbruk eller psykisk helse.Barneverntjenestenskal bidra til å gi det enkelte barn gode levevilkår og
utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Tiltakene skal gi mulighet til å forebygge situasjoner som ellers ville gjøre
det nødvendig med mer alvorlig tiltak. Forebyggende tiltak for utsatte barn i samarbeid med hjemmet, er et supplement til
foreldrenes omsorgsansvar. Eksempler på barnevernstiltak i familien er miljøarbeider, tilsynsfører, støttekontakt, avlastning,
økonomisk hjelp til fritidsaktiviteter, besøkshjemog foreldreveiledning.

Noen ganger er det nødvendig å plasserebarn i omsorgstiltak utenfor hjemmet mot barnets/foresattesvi lje. Slike beslutninger tas
av Fylkesnemnda for sosialesaker,med klageadgang til domstolene. Karmøy kommune har hvert år ca.40 saker til slik
behandling.

Barnevernstjenesteni Karmøy kommune har til enhver tid kontakt med ca.220barn som bor hjemme og ca.100barn som bor
utenfor hjemmet.

Det er viktig at barneverntjenesten i tillegg til, eller i stedet for å iverksette hjelpetiltak, ogsågir barn og foreldre råd og veiledning
slik at foreldrene settesi stand til å ivareta sine foreldrefunksjoner uten barnevernets inngripen. Eksempelvis brukes
multisystemisk terapi (MST) mye i saker med store atferdsvansker, blant annet rus. Dette er et veiledn ingstiltak for ungdom og
foreldre som det kommunale barnevernet bestiller og betaler, men som det statlige barnevernet (Bufetat) utfører.
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Barnevern- og ungdomstjenesten må og skal prioriter e det sekundærforebyggende arbeidet i tett samhandling med de øvrige
kommunale tiltak – og aktuelle tjenester og tiltak utenfor kommunen. Målet er at barnevernet skal klare å øke ressursinnsatsenpå
det sekundærforebyggende arbeidet, samtidig som vi må ha tilstrekkelige ressursertil den lovpålagte saksbehandlingen i en
situasjon med økning av meldinger og tiltak i barnevernet. Akutte tilfeller og barn i nød håndteres uansett.

5.4.4 FOREBYGGENDE GRUPPE – KARMØY LENSMANNSKONTOR
Forebyggende gruppe arbeider med de under 18 år. Arbeidet består i å håndtere saker og henvendelser opp mot straffesaker og
andre henvendelser/bekymringer.

Hovedfokuset er å bidra opp mot henvendelsene,spesielt fra skolene, som ansessom en viktig arena for det forebyggende
arbeidet. Politiet har i flere år prioritert inform asjonsarbeidom rus, mobbing og bruk av sosialemedier i 8. klassenei Karmøy
skolene. Forebyggende gruppe ønsker å prioritere barneskolene for å starte det forebyggende arbeidet tidligere. Særlig er det
utfordringer knyttet til sosialemedier.

Enten det er er straffesak eller annen henvendelse, tilstrebes mest og best tverretatlig samarbeid for å finne helhetlige og optimale
løsninger. Psykososialt team er et eksempel på et nyttig redskap i samarbeidet med andre etater og kommunen.

Politiet benytter ogsåbekymringssamtalen hvor det enten via straffesak eller meldinger fremkommer opplysninger som gjør at en
slik samtale gjennomføres. Målet med samtalen er å finne de bakenforliggende årsaker og videre bringe dette til andre, spesielt
barnevernet.

Forebyggende gruppe har flere saker i forhold til rus og da særlig hasj. Politiet benytter bla. ruskontrakt i dette arbeidet.
Ruskontrakten består bla. av rustesting og rusforebyggende samtaler. Formålet med kontrakten er å få oppfølging og hjelp til å
hindre at de ruser seg. Fordelen med ruskontrakt er noen bruker denne til å holde segborte i fra mil jøet, samt at skoler og andre
blir informert og involvert i arbeidet rundt den enkelte.

5.4.5 FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

I kommunen er det i dag i underkant av 600frivilli ge lag og foreninger. En del av disse arbeider spesifikt mot rusproblemer og
gjør en flott innsats. Men de fleste driver gode, byggende og sosialiserendetiltak for barn, unge og deres familier. 61 % av
befolkningen i Norge over 16år bidrar i frivillige organisasjonerårlig. I Norge tilsvarer arbeidsinnsatsen138.000årsverk20. I
Karmøy kommune er det ansatt en frivillighetskoordi nator som bla. skal kartlegge frivilligheten og vid ereutvikle det frivillige
arbeidet som finnes i kommunen i samarbeid med friv illigheten.

De mange frivillige lag og fritidstiltak for barn og unge i Karmøy kommune verken bør eller skal begrunnes ut fra et
rusforebyggende perspektiv, men utfra aktivitetens egenverdi og den byggende effekten slike tiltak har. Frivillige lag og
foreninger bidrar til å skapegode livskår for barn, unge og inkluderer foreldrene i arbeidet.

Ungdata21 viser at de fleste barn og unge deltar i organisert fritidsaktiviteter gjennom oppveksten. Nær ni av ti har vært med i en
klubb eller lag etter at de er fylt 10 år. Idretten organiserer klart flest ungdommer. Frivillige organisasjoner har ogsåmulighet til å
søkeom økonomisk støtte til rusfrie helgearrangement for ungdom.

Kommunens kulturavdeling bidrar gjennom støtte til blant andre frivillige organisasjonerog kulturhus til å skape sosialiserende,
trygge og rusfrie miljøtilbud. Gjennom en økonomisk satsing er det gjort mulig å holde åpent på kultur husa i helgene.Dette
tilbudet er tatt godt imot. De ni største fleridret tslagenefår økonomisk støtte til å ansettedaglige ledere. Bakgrunnen for dette er
ønsket om å stimulere idrettslaga til å legge til rette for forebyggende og miljøskapende arbeid.

5.4.6 FASTLEGER OG BEDRIFTSHELSETJENESTEN

Tidlig intervensjon handler ikke bare om å gripe inn i tidlig alder. Det er ogsåviktig å forsøke å stoppe skjevutvikling på et tidlig
stadium. Her har fastlegeneog bedriftshelsetjenesten et viktig ansvar ved å avdekke om somatiske/psykiske plager er symptomer
på, årsak til eller resultat av et rusmiddelbruk som gir grunn til bekymring. Internasjonal forskning dokumenterer at
kombinasjonen av enkel screening og motiverende samtale (såkalt mini-intervensjon) er et effektivt bid rag til at mange ikke
utvikler alvorlig rusmiddelavhengighet. Det er utarbeidet enkle screeningverktøy (spørreskjemaer)for slik intervensjon som kan
gjennomføres som ledd i en ordinær konsultasjon.

5.4.7 SPILLAVHENGIGHET
Fastlegenekan hjelpe og eventuelt henvise videre til spesialisert behandlingstilbud. Det finnes ogsåen egenhjelpelinje for
spillavhengige hvor ogsåpårørende kan ringe.

20 www.frivillighetnorge.no
21 www.ungdata.no 2016
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5.5 Målområde5 – Økt livskvalitet ogverdigbehandling

5.5.1 BEHANDLING

Gjennom blant annet lov om helse-og omsorgstjenester og folkehelseloven har kommunen et betydelig ansvar for å hjelpe
mennesker med erkjente rusmiddelproblemer og å forebygge rusproblem.

«Behandling» av rusproblemer oppfattes i dag som en kjede av tiltak som kan omfatte både motiverende tiltak, råd og veiledning,
avrusning, behandling i spesialisthelsetjenesten,skadereduserende tiltak, oppfølging, rehabilitering og integrering. Det en gjerne
kaller «behandling» dreier segi hovedsak om « tverrfaglig spesialisert rusbehandling» (TSB)som er en del av
spesialisthelsetjenestenog utføres av helseregionene (Helse Vest) og helseforetaka.

Fastlegene,den kommunale helse-og omsorgstjenesten og sosialtjenestenhar ansvar for/rett til å henvise personer til utredning og
vurdering av behandlingsbehov. I Karmøy kommune er det en avdeling i Rus og psykisk helsetjeneste,Mot tak og
oppfølgingssentret, som har denne henvisningsretten.

Barnevernet har selvstendig rett til å henvise unge under 18 år til utredning for rusbehandling gjennom barne- og
ungdomspsykiatrien (PUT/BUP).

I hovedsak vil behandlingsutredning for voksne i Karmøy skje ved utredningsenheten ved Karmøy DPSog Haugaland A-senter.
Her mottar pasientenepoliklinisk behandling, og henvises ved behov videre til døgnbehandling. Pasienten blir tilkjent rett til
behandling på et nivå (avrusning, poliklinisk behandling eller døgnbehandling) og kan ut fra dette i noen grad selv velge hvor
behandlingen skal skje (fritt sykehusvalg).

Inntrykket er at mye er blitt bedre når det gjelder både kapasitet og mangfold i behandlingsapparatet de sisteåra. Fortsatt framstår
behandlingstilbudet som noe «fragmentert». Det er fortsatt et behov for å bedre den vertikale samhandlingen, altså den som
foregår mellom ulike enheter i spesialisthelsetjenesten.

I tillegg til å benytte segav tilbud gjennom helseforetak, kjøper Karmøy kommune tjenester av Stiftelsen Karmsund ABR-Senter.
Dette er tjenester som kommunen dekker selv økonomisk og som i hovedsak består i bo- og omsorgstiltak for misbrukere som
trenger skjerming for å komme ut av intens rusing eller stabiliseresmens de blir utredet for videre behandling samt
arbeidstrening. Disse tjenestenekoster kommunen i størrelsesordenen halv million kroner i året.

5.5.2 MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTERET (MO-SENTERET)

Da NAV Karmøy ble opprettet i 2009,ble den tidlige re sosialtjenestendelt. Det som hadde med økonomisk bistand og rådgiving
ble sammen med oppgaver knyttet til flyktninger overført til NAV, mens det mestesom berørte rusmiddel misbrukere ble overført
til en ny rus- og aktivitetstjeneste. Denne tjenesten er blitt en avdeling av Rus og psykisk helsetjenesteog heter Mottak og
oppfølgingssentret. Det er denne tjenestensom henviser til utredning for rusbehandling (herunder legemiddelassistert
rehabilitering) og ellers har mye av ansvaret for å følge opp personer med rusproblemer gjennom råd og veiledning, tvang,
støttekontakt, miljøarbeid, boligoppfølgning, lavterskel helsehjelp og aktivitetstilbud.

5.5.2.1Tilbud på MO-senteret

Mottak og oppfølgingssenteret er lokalisert i Kopervik sentrum. Den omfatter følgende tiltak/tilbud:

• Ruskonsulenttjeneste,herunder henvisning til utred ning for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

• Lavterskel helse– tilbud til «aktive rusmiddelmisb rukere» over 18 år som ikke er under rusbehandling og hvor formålet
er å forebygge sykdom og å motivere til behandling. Her kan en få hjelp til kontakt med lege, legekonsultasjon, samtale
og veiledning, utdeling av sprøytepakker og returor dning, mat, transport, sårstell mv.

• Boligoppfølging - for enkeltpersoner som har fått innvilget kommunal bolig. Oppfølging i bolig skal føre til bedret boevne
og økt livskvalitet. Fokus på sosialisering og oppfølging i hjemmet skal bidra til at gruppa i større grad blir integrert og
inkludert i samfunnet. Et viktig bidrag til boligoppfølging er egen sosialvaktmester.

• Miljørbeid. Målet med miljøarbeid er å trene opp sosiale ferdigheter, gi økt livskvalitet og integreri ng og inkludering i
samfunnet. I miljøarbeidet er aktivitet et sentralt element. Alle ansattehar fokus på aktivitet og det er nå et omfattende
aktivitetstilbud. Det er mulighet til å delta i f.eks. sjakk, FKH gatefotball, jogging, frisbee, 50,- lappen m.m. Det jobbes
miljørettet både gruppevis og en til en og en jobber hjemme hos pasientene eller ute i samfunnet.

5.5.2.2Legemiddelassistert rehabilitering

Personermed langvarig, opiatdominert misbruk, kan etter spesielleregler få hjelp gjennom legemiddelassistert rehabilitering
(LAR). Målet med LAR er å hjelpe pasienten til å komme segut av et belastetmisbrukermiljø, til å kunne nyttiggjøre segandre
behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstilbud, redusere skadeneav misbruket og faren for overdoser, bedre den fysiske og
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sosiale funksjonsevnen og oppnå rusfrihet, bedret livskvalitet og yrkesmessig og sosial rehabilitering . Det er ikke en forutsetning
for LAR at pasienten faktisk oppnår rusfrihet eller medikamentfrihet. Tidligere var det aldersgrenseog krav om at medikamentfri
behandling var utprøvd i rimelig omfang for å komme inn i LAR. Nå er inntak knyttet til diagnose og øvrige krav har falt bort.

LAR innebærer at pasientenefår metadon, subutex eller subuxone. Dette er morfinliknende medikamenter som dels skal
stabilisere pasientensstemningsleie (ikke gi rus) og dels skal dempe sug etter og blokkere virkningen av andre opiater.

Det er Helse fonna som vurderer om pasienter har krav på LAR-behandling. Brukerne mottar medikamentet på Karmøy DPS,på
apotek eller hos fastlege.Et fåtall pasienter mottar det av hjemmesykepleien.

Helse Fonna overtok utdeling av LAR medikamentet f.o.m juni 2015fra Mottak og oppfølgingssenteret. Det viste segikke å være
lett å få et eksakt antall pasienter tilknyttet LAR da ulike systemer for registrering benyttes og det viste segå være vanskelig å vite
om pasienter var registrert dobbelt. Brukerplan opererer med 92 pasienter som mottar LAR behandling og tall fra Helse fonna er
122pasienter. Fra Haugaland a-senterhar en ikke fått oppgitt noe antall. Men vi kan med sikkerhet slå fast at 122pasienter er
registrert i Helse fonna sine systemer som LAR pasienter i 2016.

Ettersom LAR for de fleste er et varig tiltak, er det rimelig at antallet brukere akkumuleres. Økninge n i antall brukere, avspeiler
såledesneppe en økning i antall opiatavhengige, men snarereat LAR er blitt tilgjengelig for flere gjennom blant annet endret
regelverk og at svært få tvinges ut av behandlingen. Trolig har bruken og antall brukere av heroin vært på vei tilbake, samtidig
som stadig flere har fått tilbud om behandling.

5.5.3 TILTAK FOR MISBRUKERE MED BARN OG GRAVIDE

Gravide rusmiddelbrukere og misbrukere med barn har spesiell oppmerksomhet og prioritet, både når det gjelder forebygging og
behandling. 5-6 gravide følgesopp av denne grunn i Karmøy hvert år. Gravide misbrukere kan «tilbakeholdes» i en institusjon
uten egetsamtykke i hele eller deler av svangerskapet, dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at
barnet vil bli født med skade.

5.5.4 BOLIGSOSIALT ARBEID

Alle må ha et sted å bo. Det er ekstra viktig for menneskersom sliter med rusproblemer, siden et godt sted å bo ogsådemper
misbruket. Forskning viser at for bostedsløseog andre pasienter som ikke oppnår resultater ved behandlingen, har det effekt å ta
inn boligspørsmålet i behandlingen22 . God boligdekning for denne gruppa vil føre til at en i mindre grad får ansamlinger i visse
boliger.

Det er imidlertid ikke til å komme fra at rusmiddel misbrukere er en lite attraktiv gruppe som leietaker. Men erfaringen tilsier at
det går overraskende bra med mange når de kommer seg inn i «egen»bolig.

I siste valgperiode er Pilehagen bygget ut fra 4 ti l 14 boenheter.Her gis det botilbud til personer med psykisk lidelse og
rusmiddelavhengighet. Karmøy kommune deltar i Husbanken sitt boligsosialutviklingsprogram (2014- 2018). Her ble bl.a. en
forhåndsanalyse av det boligsosiale arbeidet utført av Rambøll Management Consulting A/S. Rapporten sier at Karmøy kommune
har gjort et godt arbeid på det boligsosiale område de siste årene.Kommunen har i forhold til å bosette rus- og psykiatripasienter:

• Etablert en egengruppe som følger opp i kommunale utleieboliger.
• Etablert en sosial vaktmesterstilling som både bistår leietakeren, men som og er ansvarlig for aktivis eringstiltaket 50 –

lappen.
• Kjøpt inn egna boliger.
• Etablert, bygd ut og pusset opp boliger i Pilehagen.
• Etablert boligområde for ROP (rus og psykisk lidelse) pasienter med egenpersonalbasesom er åpen på dag og kveld.
• Etablert en nattpatrulje for ROP pasienter

Kommunen har vurdert mulig kjøp av mindre boenheter, men konkludert med at kommunen må bygge selv. Behovet er ofte
mindre leie-leiligheter for enslige eller små famil ier, mens boligstrukturen i Karmøy i stor grad omfatter store selveide eneboliger.
Det er derfor nødvendig å skaffe flere boliger som kommunen eier, disponerer og/eller driver. Det er imidlertid ikke helt avklart
hvor stort behovet er. Det finnes i prinsippet ikke noen venteliste av boligsøkere i Karmøy, fordi det ikke er nedfelt presisekriterier
for boligtildeling.

Kommunen har 184trygdeboliger, 68 omsorgsboliger og 150utleieboliger. Av utleieboligene har NAV tre de disponerer til
akuttboliger.

5.5.4.1Behov for et bredt spekter av boliger

Skal en dekke de ulike behova for boliger til mennesker i en vanskelig livssituasjon, er det nødvendig med et bredt spekter og stor
fleksibilitet med tanke på bomiljø/naboer, fysisk utrustning og personelloppfølging:

22 Regionalt kompetansesenterfor dobbeltdiagnoser, Sykehuset Innlandet
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• Akutt-tilbud med oppfølging

• Lavterskelbotilbud for personer som vanskelig kan bo sammen med andre

• Boliger med døgnoppfølging

• Boliger med mye oppfølging

• Boliger med litt oppfølging

• Boliger for de som greier segganskebra på egenhånd

Skal en dekke behovet over tid, kreves det ogsåat en har noe boligmasse i beredskap. Det innebærer at en ogsåmå tåle å seat noen
boliger står tomme i perioder. Vi ser behov for å endre boligmassen fra boliger beregnet for flere personer, til boliger beregnet for
enslig eller par..

5.5.4.2Hospits er ikke ønskelig

Det er i dag bred enighet om at en ikke ønsker å bruke hospits uten oppfølging. Det er dyre og dårlige løsninger. Å gjøre seg
uavhengig av hospits forutsetter imidlertid at kommunen har egneakutt-tilbud. Det viser segat det periodevis er press på
akuttboliger i kommunen, mens det i andre perioder er lite behov. I de sisteårenehar behov for akutt -tilbud blitt mindre.

5.5.4.3Bemanning er nødvendig

Det er lite mening i å etablerebotilbud uten ogsåå følge opp med bemanning. Det vil i noen tilfeller bare gjøre situasjonen verre
ved at personer med liten boevne blir ytterligere stigmatisert/uønsket i nærmiljøet. Et av grepa Karmøy kommune har tatt, er å
ansetteen egensosialvaktmester som hjelper noen av de tyngste brukerne i kommunale boliger.

Ellers får personer med rusproblemer oppfølging av miljøarbeidere i rus- og aktivitet-enheten og hjemmetjenesten.

5.5.5 AKTIVITETSRETTEDE TILTAK

For mennesker med avhengighetslidelser, er det vikt ig å være i aktivitet. Gjennom aktivitetene opplever en mestring, sosialt
fellesskap og i noen grad «mening i tilværelsen». Ikke alle med rusproblemer kan forventes å ta del i ordinært arbeid, men det er
likevel viktig å ha et bredt spekter av aktivitetst ilbud.

5.5.5.1Fritid, dagtilbud, nettverk

Rusmiddelmisbrukere har i noen grad tilbud om aktiv iteter på psykiatriske dagsenter som finnes i Åkreh amn og Kopervik. På
MO-sentret er det et lavterskel helsetilbud, og fokus på å få brukere med i flere ulike aktiviteter. Det jobbesmålrettet først mot
individ for å komme i gang med aktivitet, såvidere for å få vedkommende med i aktiviteter sammen med andre.

5.5.5.2TIO

Tettere individuell oppfølging (TIO) er et sysselsettingsopplegg med ulike tilbud blant annet til personer med rusproblemer.
Arbeidsoppgavene kan beståi vedskjæring, plukking av søppel, vedlikehold og så videre.

5.5.5.3Arbeidsrettede tiltak

NAV har et bredt spekter av tilbud om ulike arbeidsrettede tiltak. Bedrifter kan etter søknad på visse vilkår få dekket en del av
sine utgifter for å gi arbeidspraksis. Tilbud om ti lrettelagt arbeid kan være varig eller midlertidig. Forutsetning for varig tilrettelagt
arbeid er at en har fått innvilget uføretrygd eller i nær fremtid forventer å få uføretrygd.

5.5.6 TILBUD GJENNOM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE

Brukere med rusproblemer er blitt ei stadig mer pri oritert gruppe for pleie- og omsorgstjenestenede siste åra. Dette følger til dels
av kravet om at rusmiddelavhengige har de sammerettighetene som andre pasientgrupper. For å møte dette kravet, har en økt
kompetansen i tjenestene,blant annet i form av vid ereutdanning innen rus/psykiatri.

Å leve opp til kravet om likeverdig behandling krever holdningsendringer. Bådebrukere og tjenesteytere har tradisjonelt vegret
segnoe. Dette er tjenester som brukerne mottar fri villig, og det er ikke alltid de ønsker noen bistand.
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5.5.7 ELDRE MED RUSPROBLEMER

I likhet med andre grupper i samfunnet, lever ogsåpersoner med alkohol- og/eller narkotikaavhengighet lenger. Det innebærer at
vi i framtida vil ha ei større gruppe som mottar hjemmetjenestereller institusjonstjenester som har et liv i rusmiddelmisbruk bak
seg.Dette stiller tjenesteneoverfor nye utfordrin ger til blant annet kompetanse og organisering.

Selv om alkoholforbruket tradisjonelt har sunket med stigende alder, øker ogsåforbruket blant eldre (de over 65 år). Eldre er mer
sårbare for påvirkningen av alkohol, samtidig som eldre som gruppe bruker mer legemidler enn resten av befolkningen. Det er
ogsåviktig å være oppmerksom på den ekstra sårbarheten som inntrer ved høy alder gjennom overgang til pensjonisttilværelse,
tap av livsledsager, endringer i sosialt nettverk og endret fysisk og psykisk helsetilstand.

5.5.8 OPPFØLGING OG INTEGRERING, FØR, UNDER OG ETTER SPESIALISERT
BEHANDLING

Kommunen har ansvar for å følge opp pasienten, både før, under og etter opphold i døgninstitusjon. Karmøy kommune tilbyr sine
brukere ettervern som er organisert og tilrettelagt i det kommunale tjenestetilbudet. Hva den enkelte får tilbud om vil være
individuelt og vurdert ut fra brukerens behov. Det vanligste er bolig med eller uten oppfølging, miljøarbeidertjeneste,aktiviteter
eventuelt hjemmebasertetjenester.Tjenestetilbudet blir ofte gitt som en større pakke hvor for eksempel spesialisthelsetjenestengir
tilbud om behandlingsoppfølging, Nav arbeid gir til bud om attføringstiltak og såvidere.

5.5.8.1Sikring av koordinerte tjenester

Det er en nasjonal ambisjon å øke bruken av individ uell plan for rusmiddelavhengige med sammensatteproblemer. Ønsket om å
øke bruken av individuell plan blant rusmiddelmisbr ukere er ikke enkel. I tillegg til at det er særdelestidkrevende, er det
krevende å motivere brukerne til å ønskeen slik plan. Det finnes ogsåandre redskaper for å sikre at pasienter med langvarige,
sammensatteproblemer får sine behov og rettigheter ivaretatt, blant annet personlige koordinatorer. Uavhengig av redskaper, er
det et klart ansvar for alle instanser å sørgefor best mulig sammenheng i tjenestene.

5.5.9 SELVHJELPSGRUPPER

Både NA (Anonyme narkomane) og AA (Anonyme alkoholi kere) har ukentlige møter i Kopervik.

5.5.10 TILBUD TIL PÅRØRENDE – FAMILIEPERSPEKTIV

De sisteåra har det blitt økende oppmerksomhet omkring den belastningen det er å bo og vokse opp sammen med en person med
rusproblemer. Derfor er pårørendeperspektivet sterkt blant annet i regjeringas opptrappingsplan for rusfeltet. Særlig sterkt fokus
er det på å gi barn i misbrukermiljø et adekvat til bud.

5.5.10.1Spesielle tilbud til barn i misbruksmiljø

Karmøy kommune har hatt fokus på å fange barna tidl igst mulig opp gjennom det tverretatlige prosjektet «barn som bekymrer».
Kommunen har fokus på barna gjennom BrukerPlan (sepunkt 2.2.5.3).Gruppa blir ivaretatt gjennom virks omhetene i
Helsestasjons-og skolehelsetjenesten,PPTog Barnevern- og ungdomstjenesten.

5.5.10.2Familieklubb-modellen

En familieklubb er et tilbud til mennesker som sliter med egneeller andres rusmiddelmisbruk. Det er nettverksbasertegrupper
som bygger på omsorg, fellesskap, respekt og læring. Gruppene møtesukentlig, og en utdannet klubbassistent deltar som
katalysator/tilrettelegger på alle møtene. Til fami lieklubben kan en komme alene,sammen med familieme dlemmer eller en kan ha
med en venn. Alle deltar for sin egendel og er lik everdige deltakere i klubben. Familieklubben driver ikke behandling, men er
basert på erfaringsdeling og selvhjelp. Medlemskapets varighet bestemmesav hver enkelt, og det er ingen krav til henvisning fra
lege eller behandlende instanser. Det finnes famili eklubb-tilbud i Karmøy.

5.5.11 RUS OG PSYKISKE LIDELSER

Samtidig forekomst av rusproblemer og psykiske lide lser omtales i dag som ROP-lidelser. Ruslidelser og psykiske lidelser
påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. Tidligere var det slik at personer med rusproblemer ikke kunne
få psykiatrisk hjelp fordi de var ruspåvirket, mens de sammepersoneneikke kunne få rusbehandling fordi de hadde symptomer
på psykiske plager. Dette er ikke lenger akseptabelt. Karmøy kommunestyre har vedtatt at disse personene skal ha høy prioritet i
alle etater/enheter i kommunen. Alle tjenesteyterehar ansvar for å bidra til at dette skjer ved at tjenestetilbudet tilpassesdenne
brukergruppa.
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At spørsmålet om ROP-lidelser samt god oppfølging av personer med psykisk helseplagereller rusmiddelp roblematikk tas på
alvor, understrekes av at det er laget en egenplan for området, og tjenesteneer samlet i egenvirkso mhet.

Det har lenge vært klart at en stor andel av de med tunge rusproblemer ogsåhar psykiske plager, som årsak til, sammenfallende
med eller virkning av rusmiddelbruken. Årlige kartl egginger i BrukerPlan tyder imidlertid på at gruppa er langt større enn
tidligere antatt. Årlig kartlegges omkring 270personenesom har kontakt med hjelpeapparatet i Karmøy kommune for sine
rusproblemer. Av disse er det bare ca.10 % som ikk e ogsåhadde psykiske vansker.

5.5.12 FORHOLDET TIL FRIVILLIG SEKTOR

Karmøy kommune har gode erfaringer med og positive vilje til å samarbeide med frivillig sektor på rusfeltet. Vi kjøper
omsorgstjenesterav blant andre Karmsund ABR-senter og samarbeider med IOGT om drift av Møteplassen.Tjenesteapparateti
kommunen ønsker først og fremst å samarbeidemed fr ivillige aktører som kompletterer kommunens virksom het. For at kvaliteten
på og omfanget av basistjenesterskal være lik i hele kommunen, er det viktig at de gis av det offentl ige apparatet. Dette styrker
ogsåmulighetene for sammenheng i tjenestene.Ikke minst vil det være nyttig å utnytte frivillige lag og foreningers mulighet til å
skape sosialenettverk.

6 GJENNOMFØRING AV PLANEN

6.1 Samordningav lokale(kriminalitets)forebyggendeti ltak
Erfaringene med tverrfaglig/tverretatlig samarbeid er lange i Karmøy kommune. I dag er store deler av det rusforebyggende
arbeidet lagt inn under SLT-ordningen. SLT-ordningen omfatter en styringsgruppe, politirådet. Politirå det består av ordføreren,
varaordfører, rådmannen, oppvekst- og kultursjef, helse-og omsorgssjef, teknisk sjef, lensmann, leder for orden og SLT-
koordinatoren som er sekretariat for ordningen. SLT- arbeidsgruppe er det koordinerende nivået. SLT- arbeidsgruppen består av
avdelingssjef skole, avdelingssjef kultur, driftssj ef, leder for barnevernstjenesten,leder for helsesøstertjenesten,seksjonslederfor
politi og SLT koordinator. Videre består ordningen av det utførende nivået, de som er i direkte kontak t med barn og unge.

SLT-ordningens oppgave er å redusere kriminalitet, rusmiddelbruk og bedre oppvekstmiljøet. Det skjer ved å bidra til at
forebyggingsaktiviteten er målrettet, systematisk og langsiktig, at en unngår dobbeltarbeid og avdekker mangler.

SLT-ordningen har ansvar for å koordinere innsats knyttet til å sette rusmiddelpolitisk handlingsplan ut i livet. SLT-koordinator er
ansatt i halv stilling. Det er ogsåutarbeidet et eget mandat for SLT arbeidet i kommunen og det utarbeides en årlig handlingsplan
for SLT-/folkehelsearbeidet (sekapittel 1).

6.2 Tverrfaglighet
For å sikre samordning og helhet i tilbud og tiltak , er det i dag nødvendig å arbeid og tenke tverrfag lig og tverretatlig, på tvers av
sektorgrenser, grenser mellom forvaltningsnivåer og grenser mellom privat og offentlig virksomhet.

Karmøy kommune har gode tradisjoner for tverrfaglig het, men det er stadig behov for styrking. En har gode erfaringer med
tverrfaglig kompetansebygging, noe som både bidrar til nettverksbygging og at ulike etater har felles forståelseog kunnskapsbasis
for å møte felles utfordringer.
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6.3 Økonomi
I hovedsak innebærer denne planen en videreføring av strategier og tiltak fra tidligere planer, men noe nye tiltak er iverksatt.
Særlig er det behov for noe økte ressursertil impl ementering og videreføring av leiren «ett stegopp».

Finansiering av de ulike forslaga i planen innarbeides i økonomiplanen og synliggjøres i handlingsplan SLT-/folkehelse og
vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for hvert enkelt tjenesteområde.

7 Vedlegg:oversikt over tiltak / tjenester til rusavhengige – rusmiddelpolitisk
handlingsplan

Figuren under viser hvordan tiltakene og tjenestenetil rusavhengige presenteresutfra de fem målområd ene.Vedlegget gir en
oversikt over tiltak, ansvar, gjennomføring og evaluering for de ulike områdene.

Det er lagt vekt på i planen å gi en mest mulig helhetlig oversikt; fordi innsats for å sikre barn og unges velferd ikke kan sees
isolert fra rusforebygging. Dette medfører at en kommer inn på forebyggende innsats i kommunale tjenester som f.eks. barnehage,
skole, ppt og byggende arbeid som drives av frivill ige lag og foreninger. Videre kommer en inn på forebygging rettet mot utvalgte
grupper som er i faresonenfor å utvikle rus og kri minalitet og tiltak/tjenester til de som allerede har problemer for å forhindre
forverring eller tilbakefall.

til rusavhengig
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Vedlegg: Oversikt over tiltak / tjenester til rusavhengige – rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 –
2020

Målområde 1 – Utsatt debutalder for rusmidler

Område Tiltak / hva Ansvar Gjennomføring Evaluering
Skole som
forebyggingsarena

«Unge og rus»
(rus forebyggende program)

Foreldremøter «unge og rus»
(semålområde 3)

SLT koordinator Årlig, Skudenes,Vormedal, Stangeland,
Åkra og Danielsen ungdomsskole 8.
trinn

Programmet er grundig
evaluert. Tilbakemelding rektor/
kontaktlærere.
Programmet videreføres ved
ung. skolene Skudenes,
Vormedal, Stangeland,
Danielsen og Åkrehamn.
Evalueres semålområde 3.2.2*.

«Sterk og klar»
(program støtte og hjelp for
foreldre for å bli/være gode og
trygge rollemodeller for sine barn)

IOGT Norge Årlig, Bøungdomsskole Bøungdomsskole fortsetter med
sterk og klar.
Programmet er evaluert.
Evalueres semålområde 3.2.2*
(senesteside).

Mer ansvarlig omsetning og
bedring av
kontrollvirksomheten

Ansvarlig vertskapskurs SLT koordinator og
konsulent
bevilningssaker i
samarbeid med
Haugesund
kommune

Årlige kurs Evalueringsskjema etter
samlingen fra deltakerne

«Av- og- til» kommune Alkoholvett særlig i forbindelse
med:
- idrett,
- friluftsliv og
- samvær med barn og unge

som alkoholfrie soner

SLT koordinator og
folkehelseforum/
SLT arbeidsgruppe

Kampanjer, gratis materiell. Oppstartsfase

Helsestasjon for ungdom Lavterskel for ungdom
–uten timeavtale

Avdeling helse,
skolehelsetjenesten
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Målområde 2 – Økt fokus på rusmiddelbruk blant eldr e ungdommer ( opp til 23 år)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Videregåendeskolene i
Kopervik og Åkra

VIP

(undervisningsopplegg om psykisk
helse)

Videregående skoler Årlig, 1. trinn *

Utviklingssamtaler

(elever og foresatte deltar sammen
med skolen, her kan en for eksempel.
ta opp bekymringer rundt rus).

Videregående skoler Årlig *

Klassebesøk rusmiddel, vold m.m. Helsesøsterog politiets
forebyggende gr
uppe

Årlig/ ved behov *

Oppfølgingstjenesten (OT) Rogaland fylkeskommune,
samarbeid med ulike
instanser som for eksempel
ungdomsteam NAV, politiet
og SLT koordinator.

Veiledningstjeneste ved
behov

OT har ansvar for å følge opp
ungdom med rett til
videregående opplæring som
ikke er i opplæring eller
arbeid. Dette gjelder ungdom i
alderen 16-21år.

Psykososialt team Åkrehamn videregående
skole

4-6årlige møter med
samarbeidende etater (sepkt.
5.2.1)

Bedre tverretatlig samarbeid
rundt elever som trenger det.
Foretatt 2016ved Åkrehamn
videregående skole.

*Tiltalene er fylkeskommunale, en kan bruke målområd e 2 (se3.2.3)og suksesskriteriene/ indikatorene til å segenerelt på utviklingen på området. Dette gjelder ogsåmålområde 1.
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Målområde 2 – Økt fokus på rusmiddelbruk blant eldr e ungdommer ( opp til 23 år)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Møteplassen Ungdom 15-25år som sliter/synes

livet kan være vanskelig og
utfordrende.

IOGT Norge, styre ved
møteplassen,SLT
koordinator er styremedlem.

Ordinær drift Foretatt i 2010.

Ungzone

(2 utvalgte ungdomsskoler, fokus
tidlig forebygging av ungdommer i
lavinntektsfamilier/lavterskeltilbud)

IOGT Norge Avhengig av omsøkte
fattigdomsmidler, mottatt av
Bufdir

Foretatt i 2016.

Ungdomsoppfølging Oppfølgingsteam unge lovbrytere Ungdomskoordinator,
konfliktrådet i samarbeid
med ulike instanser alt etter
behov.

Ordinær drift Ordningen er prøvd ut flere
steder i landet med sågode
resultater at det er ansatt
ungdomskoordinator ved alle
landets konfliktråd.

Doping Samtale/besøk av treningssentrene,
idrettslagene om å bli rent
treningssenter/idrettslag
i samarbeid med politiet

Drøfte saken i SLT
arbeidsgruppe/psykososiale team
videregående skoler og setteinn andre
relevante tiltak ved behov.

Rådgiver idrett, SLT
koordinator, Karmøy
lensmannskontor i
samarbeid med SLT
arbeidsgruppe og antidoping
Norge.

2016- 2020
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Målområde 2 – Økt fokus på rusmiddelbruk blant eldr e ungdommer ( opp til 23 år)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Ungdomsavdeling NAV

- tettere oppfølging,
tidlig kartlegging, raskt
ut i aktivitet/arbeid,
tverrfaglig samarbeid

Ungdom og unge voksne opp til 30år
som mottar:
- sosialstønad,
- er arbeidssøkere,har

avklaringspenger,
- deltar i kvalifiseringsprogrammet

og
- ung@jobb

NAV Ordinær drift Startet februar 2016

Ung@jobb

(startet med utgangspunkt i høye
antall unge uføre i Rogaland).

NAV Prosjekt avsluttes 2016/2017 Pågåendearbeid med å
implementere kartleggingen i
ungdomsavdelingen i NAV.

Kvalifiseringsprogrammet
Individuelt tilrettelagt tilbud til
personer ønsker å komme i arbeid/
aktivitet

NAV Ordinær drift Målsetningen er å øke antall
deltakere i programmet.
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Målområde 3 – Gjøre foreldre mer bevisst på egen rolle

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Foreldremøter Generelle foreldremøter

Viktig arenahvor en kan
omgås foresatte/foreldre.

Skolene,samarbeider med
helsesøster,ppt m.m. ved
behov.

«Unge og rus»

Informasjon om unge og rus,
nettmobbing, ungdata og
andre relevante temaer.

Skolene,SLT koordinator,
forebyggende gruppe politi

Årlig, 8. trinn på
ungdomsskolene

Evaluering målområde en/tre
(sepkt. 3.2.2/3.2.4.)

Tilbakemelding lærere

Ender opp med klassedokument
med forslag til felles
retningslinjer og fokus på å stå
samlet som foreldregruppe.
Fortsetter med foreldremøter i
samarbeid med skolene.

Foreldremøter
Arrangeres ved behov for
eksempel dersom ungdom i
enkelte klasser starter å
drikke tidlig.

Samarbeid mellom skolene,
politi, barnevern, politi, SLT
m.m.

Ved behov. Fortsetter foreldremøter ved
behov.

Evaluering målområde en/tre
(sepkt. 3.2.2/3.2.4.)

Natteravner Offentlige rom ikke
domineres av sterkt
ruspåvirkede personer.

Natteravn er ikke en
medlemsorganisasjon men
folkebevegelsebasert på
frivillighet og lokale ildsjeler.
Det er lokalt samarbeid mellom
frivillige organisasjoner,
kommune, idrettslag og politi.

Stadig færre ungdommer er ute
på byen slik at tiltaket har vært
trappet ned.
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Målområde 4: Tidlig intervensjon mot rusproblemer
(innsats for å sikre barn og unges velferd kan ikke seesisolert fra rusforebygging)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Barnehage

- tidlig forebygging og
tverretatlig samarbeid

De utrolige årene (DUÅ)

Barnehage-og skoleprogram
som fremmer positivt
samspill mellom barn og
barn og voksne.

Avdelingssjef barnehage,PPT
og barnehagene.

Implementert i ordinær drift Gjennomført innen 2018.

Veiledningsteam trygge
overgangen fra barnehagetil
skole.

Tverretatlig fokus og
samarbeid med relevante
tjenester for å starte
forebygging tidligst mulig.

Avdelingssjef barnehage,PPT,
barnehageog skolene.

Startesopp i 2017.

Oppstartsamtale med
foresatte hvor rus
inkluderes.

Avdelingsjef barnehageog
barnehagene.

Prøvd ut i noen barnehager i
2016.

Implementeres i 2017.

Grunnskolen

– godt psykososialt
læringsmiljø

Opprette innsatsteam ved
hver enkelt skole
(atferds/mobbevansker).

Avdelingssjef skole, skole
etaten, PPT,,skolene og
læringsmiljøsenteret i Stavanger

Startesopp i 2016/2017.

Trivselsprogrammet

(fremme lek/aktiviteter/
bygge vennskap)

Avdeling skole i samarbeid med
følgende barneskoler: Mykje,
Norheim, Avaldsnes, Torvestad,
Eide, Veavågen,Åkra,
Grindhaug
Ungdomsskoler: Vormedal Bø,
Skudenes,Stangeland.

Programmet er grundig
evaluert.

Startet opp høsten 2016.
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Målområde 4: Tidlig intervensjon mot rusproblemer
(innsats for å sikre barn og unges velferd kan ikke seesisolert fra rusforebygging)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Grunnskolen

–godt psykososialt
læringsmiljø

PALS

(innsatsmodell som brukes
for å redusere antall elever
med atferdsproblemer og
fremme god sosial læring).

Avdeling skole i samarbeid med
noen skoler.

Programmet er evaluert.

Undervisning psykisk helse PPT,sosiallærerneog
helsesøstrene.

Årlig, 8. trinn Programmet er evaluert.

Psykologisk førstehjelp

Selvhjelpsverktøy for
mestring av egne følelser.

Helsesøstertjenesten,barnehage
og skoler alderen 4-18år

Oppstart 2016– 2017.
Programmet er evaluert.

Fraværsteam

Tilby tidlig hjelp til
foresatte/skolen for å
forebygge skolefravær.

PPTi samarbeid med skolene 2016-2018.

Leiren «ett steg opp»

Trygge overgangen fra
barne- til ungdomsskole

SLT koordinator, rådgiver skole
i samarbeid med skolene,
kultur, helsesøstre,barnevern,
ppt, politi, kirke, haugesund
turistforening, friluftsrådet vest
og frivillige lag og foreninger.

Prøveprosjekt 2014,utvidet til 3
ungdomsskoler i 2015og alle
ungdomsskoler på øy siden i
2016.

Tiltaket ble evaluert gjennom
enkel spørreundersøkelsei 2016.
Videreføres i 2017.

Psykososialt team

Forebygge psykososiale
vansker hos skolebarn, fange
opp og gripe fatt i utsatte
barn såtidlig såmulig.

Skoleadministrasjonen ved
ungdomsskolene, sosiallærer,
PPT,helsesøstre,
barnevernstjenesten,politi og
SLT koordinator.

4-6 møter årlig pr.
ungdomsskole.

Utarbeidet rutiner 2015for team
ved ungdomsskolene,
evaluering høsten2016/våren
2017i alle team og avdelinger.
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Målområde 4: Tidlig intervensjon mot rusproblemer
(innsats for å sikre barn og unges velferd kan ikke seesisolert fra rusforebygging)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Helsestasjons
– og skolehelsetjenesten

Tidlig samtale om
alkoholbruk og levevaner
(FRIDA-prosjektet)

Kartlegging av alkoholbruk
og levevaner i svangerskapet
av gravide som går til
jordmor.

Jordmødrene. Samtaletilbys tidlig i
svangerskapet,og helst før uke
9.
Kartleggingsverktøyet TWEAK
brukes til å kartlegge
alkoholbruk under
svangerskapet.

Målet med pilotprosjektet
var at det skulle utvikles en
god praksis for formidling av
viktig informasjon om
helsegevinstenav en sunn
livsstil i svangerskapet.
Målet med evalueringen var
å lære av metoder og praksis
som utvikles i pilotprosjektet
– FRIDA.

Barn som bekymrer

Systematisk arbeid for å
oppdage barn som
bekymrer. Det er utarbeidet
rutiner og nettbasert
handlingsveileder.

Ledere i helsestasjons-og
skolehelsetjenesten,
barnehagene,skoler,, PPT og
barnevernstjenesten..

Prosjekt er en del av ordinær
drift. Modul 1 - opplæring
"Barn som bekymrer" er
nå implementert på
personalmøtene.Vold i nære
relasjoner er relevant tema for å
videreutvikle kompetansen til
de ansatte.

Økt kompetanse og fokus hos
"alle" som jobber med barn og
unge, gjør at vi
oppdager flere barn vi er
bekymret for.
Økt kompetanse bidrar til at vi
oppdager tidligere og kan
komme i posisjon til å hjelpe.

Familieveiledning

Lavterskeltilbud som har
eksistert siden 2006,
organisering og
kompetansesammensetning
endret i 2016.

Avdelingsleder
helsestasjonstjenestenog
legevakt.
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Målområde 4: Tidlig intervensjon mot rusproblemer
(innsats for å sikre barn og unges velferd kan ikke seesisolert fra rusforebygging)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Barnevernstjenesten

- akutte tilfeller og barn i
nød håndteres uansett.

- målet er å øke
ressursinnsatsenpå
sekundærforebyggende
tiltak.

Foreldreveiledning,
hjelpetiltak gir foreldre råd
og veiledning

Barnevernstjenesten Ved behov, ansatt
familieveiledere.

Evalueres av
barnevernstjenesten.

MST
(multisystemisk terapi,
brukes mye med
atferdsvansker og rus)

Bufetat (statlige barnevern)
utfører tiltaket.

Barnevernstjenestenbestiller.

Forebyggendegruppe,
Karmøy lennsmannskontor

Bekymringssamtalen
finne bakenforliggende
årsaker

Karmøy lennsmanskontor,
forebyggende

Ved behov Politidirektoratet har revidert
veileder for arbeidet, i tråd med
regjeringens handlingsplan
«Gode krefter».

Ruskontrakt
Forebygge/hindre
videreutvikling
rus/kriminalitet.

Karmøy lennsmanskontor,
forebyggende

Ved behov

Forebygging
radikalisering/voldelig
ekstremisme
(handlingsplan/foredrag)

Karmøy lensmannskontor,
forebyggende i samarbeid med
SLT koordinator

2015- 2020 Kompetanseheving i relevante
avdelinger i kommunen.

Skyting pågår (PLIVO) Karmøy lensmannskontor,
forebyggende i samarbeid med
SLT koordinator, rådgiver skole
og skolene

2016- 2020

Besøksrunde 8. klasse; rus,
mobbing og sosiale medier.

Politiets forebyggende gruppe Årlig, alle 8. klassene
Tar opp temaer som
nettmobbing/ utfordringer i
samfunnet.

Tilbakemelding fra
skolene/elevene.
Starte informasjonsarbeid
tidligere.
Evaluering målområde 3.2.2.
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Målområde 4: Tidlig intervensjon mot rusproblemer
(innsats for å sikre barn og unges velferd kan ikke seesisolert fra rusforebygging)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Frivillige lag og foreninger

Stimulere og legge til rette
for forebyggende og
miljøskapende arbeid.

Økonomisk støtte til
frivillige lag og foreninger
og daglige ledere i
idrettslagene

Kulturavdelingen Årlige søknadsrunde

Helgeåpne kulturhus for
ungdom

Kulturavdelingen Godt besøk Ung data undersøkelse,
ungdommens deltakelse i
fritidstilbud/fornøyde med
nærområdet.

Gode, byggende og
sosialiserende tiltak for
barn, unge og deres familier.

Frivillige lag og foreninger Bidrar til å skape gode
livskår for barn, unge og
inkludere foreldrene.

Frivillighetspolitikk,
kartlegging av frivilligheten
i Karmøy

Frivillighetskoordinator i
samarbeid med frivilligheten og
folkehelseforum.

Oppstart 2016

Fastlegerog
bedriftshelsetjenesten

Utarbeidet enkle
screeningsverktøy for tidlig
intervensjon mot
rusmiddelavhengighet

Fastlegene,
bedriftshelsetjenesten,helseog
omsorg

Behovet er der alltid. Verktøyet er evaluert.

Spillavhengighet Fastlege / henvisning
spesialisert
behandlingstilbud
Hjelpelinje spillavhengige
80080040(helsenorge.no)

Fastlegene
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Målområde 4: Tidlig intervensjon mot rusproblemer
(innsats for å sikre barn og unges velferd kan ikke seesisolert fra rusforebygging

SLT modellen

( seretningslinjer for arbeidet
1.5.3,eget mandat for
arbeidet i årlig
handlingsplan for
SLT/folkehelsearbeid).

Kontinuerlig fokus på
gråsone områder i det
tverretatlige samarbeidet.
SLT arbeidsgruppen har
jobbet konkret med bedre
tverretatlig samarbeid og
systemtenkning i tråd med
utfordringsbildet.

SLT arbeidsgruppen har et
særlig ansvar for å avdekke
utfordringer og komme med
innspill til løsning.
Fokusområdet har vært
elevenespsykososiale
utfordringer i tråd med
trendene i ungdata /bedre
tverretatlig samarbeid.

Politirådet, SLT arbeidsgruppen,
SLT koordinator,
frivillighetskoordinator

Kontinuerlig

Det er startet opp
psykososiale team ved
ungdomsskolene og
overgangsleiren «ett steg
opp» (semålområde 4).

Semålområde 4.

Utarbeide rutinebeskrivelse
for «samrådsmøter» for
tverretatlig samarbeid i
akutt/overgrepssaker, etter
intern fagdag/
kompetanseheving

SLT koordinator og SLT
arbeidsgruppe/ politiråd

Fagdagarrangert i 2016,
rutinebeskrivelse er under
utarbeidelse.

Rutinene må først
implementeres i Karmøy
kommune/ politiet i 2017før de
evalueres.
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Målområde 5: Økt livskvalitet og verdig behandling
(tjenester til rusavhengige)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering

Behandling

Det som gjerne kalles
«behandling» dreier segi
hovedsak om TSBtverrfaglig
spesialisert rusbehandling.

«Kjede av tiltak» for
eksempel. motiverende
tiltak, råd, veiledning,
avrusning, spesialist
helsetjenesten,
skadereduserendetiltak,
oppfølging, rehabilitering,
integrering.

Helse Vest, helseforetakene,
fastlegene,MO senteret,
barnevernet, PUT/BUP, Karmøy
DPS,Haugaland A-senter,
Stiftelsen Karmsund ABR
senteret,ROP

Ordinær drift Evalueres i forbindelse med
anbudsrunde.

Brukerplan; kartlegger
omfanget/karakteren av bruken
av kommunens brukere av
helse-omsorgs- og
velferdstjenester.

MO senteret Ruskonsultasjon,
boligoppfølging, lavterskel
helse,miljøarbeid (trene
sosialeferdigheter, fokus på
aktivitet)

Mo senterethelse og omsorg Ordinær drift Brukerpla n; kartlegger
omfanget/karakteren av bruken
av kommunens brukere av
helse-omsorgs- og
velferdstjenester.

LAR Legemiddelassistert
rehabilitering – personer
med langvarig,
opiatdominert misbruk etter
spesielle regler.

Helse Fonna Ordinær drift Brukerplan; kartlegger
omfanget/karakteren av bruken
av kommunens brukere av
helse-omsorgs- og
velferdstjenester.

Barn og gravide Gravide
rusmiddelmisbrukere har en
spesiell oppfølging mht.
forebygging/behandling.

Helsestasjon,jordmor,
fødeavdelingen

Ordinær drift Brukerplan; kartlegger
omfanget/karakteren av bruken
av kommunens brukere av
helse-omsorgs- og
velferdstjenester.

Boligsosialt arbeid God boligdekning – alle må
ha et sted å bo.

Eiendomsavdelingen og leder
boligkontoret, MO senteret

Ordinær drift/ prosjekter Brukerplan; kartlegger
omfanget/karakteren av bruken
av kommunens brukere av
helse-omsorgs- og
velferdstjenester.
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Målområde 5: Økt livskvalitet og verdig behandling
(tjenester til rusavhengige)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Aktivitetsrettede tiltak Fritid, dagtilbud, nettverk Del av rus og psykiske

helsetjenesteri Karmøy
kommune
Psykiatrisk dagsenter
Åkrehamn, Kopervik

Ordinær drift

TIO (tettere individuell
oppfølging)
Arbeids og aktivitetstilbud

Del av Rus og psykiske
helsetjenesteri Karmøy
kommune

Ordinær drift

Arbeidsrettede tiltak NAV Ordinær drift

Tilbud gjennom pleie – og
omsorgstjenestene

Kompetanseheving i
tjenestenemed bla.
videreutdanning innen rus/
psykiatri.

Helse og omsorg

Individuell plan Nasjonal ambisjon: øke
bruken av individuell plan
for rusmiddelbrukere

Helse og omsorg

Selvhjelpsgrupper

Ukentlige møter i Kopervik

NA (anonyme narkomane)
Opplysningstelefon:
90 529359

Fellesskapav kvinner og menn
som hadde utviklet alvorlig
problem med rusmidler. De
møtes jevnlig for å hjelpe
hverandre til å holde segrusfrie.

AA (anonyme alkoholikere)
Opplysningstelefon:
91177770

Ikke organisert tradisjonell måte
ingen virkelig ledelse,men
servicekontor i Oslo.
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Målområde 5: Økt livskvalitet og verdig behandling
(tjenester til rusavhengige)

Område Tiltak Ansvar Gjennomføring Evaluering
Tilbud til pårørende Tilbud til barn Ivaretatt gjennom helsestasjons-

skolehelsetjenesten,ppt,
barnevern- og
ungdomstjenesten.
Sebarn som bekymrer.

Familieklubb - modellen Nettverksbaserte grupper til
mennesker som sliter med egne
eller andres rusmiddelbruk.

Frivillig sektor Karmsund ABR senter;
omsorgstjenester,bla.
anbudsplasser innen TSBavtale
med Helse Vest, rehabilitering,
vente – og motivasjonsavdeling
med arbeidstrening, og
avrusnings og
stabiliseringsavdeling.

Møteplassen setidligere
forklaring.

Stiftelsen Karmsund ABR senter
består av 6 avdelinger på 3
steder.

Evalueres i forbindelse med
anbudsrunde.
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