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1.

Innledning

Etter § 1-7d i alkoholloven har alle kommuner plikt til å utarbeide en såkalt alkoholpolitisk
handlingsplan.
Gjesdal kommunestyre vedtok den 05.11.2012 ”Ruspolitisk handlingsplan 2012 – 2016».
Plandokumentet ajourføres med utgangspunkt i våre egne erfaringer og undersøkelser de
siste årene, og med utgangspunkt i andres erfaringer, både nasjonalt og internasjonalt.
I gjeldende plan valgte vi ”Forsvarlig ruspolitikk – felles ansvar” som visjon for det
ruspolitiske arbeidet og for handlingsplanen. Ruspolitikken skal være forsvarlig ut fra de
mange hensyn som gjør seg gjeldende på dette området. Vi har alle, både den enkelte, det
offentlige og salgs- og skjenkestedene, et felles ansvar for å legge til rette for bruk som
minimaliserer de uheldige virkningene som bruk av rusmidler kan ha. Dette gjenspeiles i de
vedtatte Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol, der det heter at kommunen «har som
formål å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan
innebære». Dette må være en målsetting for det samla arbeidet som gjøres på feltet.
Det vil være tiltak i planen som har økonomiske konsekvenser og som derfor må vurderes i
kommende års budsjett og økonomiplaner. Rådmannen legger til grunn at Ruspolitisk
handlingsplan og de ulike tiltakene skal rulleres og evalueres en gang i hver
kommunestyreperiode, eventuelt oftere ved behov.
Forskning viser at det viktigste tiltaket for å redusere de samfunnsmessige og individuelle
skadevirkningene ved rusbruk er å begrense tilgangen på alkohol/rusmidler, altså redusere
tilgjengeligheten (se punkt 2a). Kortere salgs- og skjenketider og færre utsalgssteder/
skjenkesteder vil bidra til å redusere skadevirkningene. Utviklingen de siste tiårene har gått i
motsatt retning. Vinmonopolet har åpnet utsalg i et stort flertall av norske kommuner. Alle
dagligvarebutikker selger i dag øl, og tallet på skjenkesteder øker stadig. Dette gjelder også
for Gjesdal. Det er et tankekors at samtidig som alle kommuner har en overordna målsetting
om å redusere skadevirkningene, så øker de samme kommunene tilgjengeligheten ved å
øke antallet salgs- og skjenkesteder.
Arbeidsgruppa for planarbeidet har bestått av oppvekstkoordinator Monica J. Bjerkreim, leder
NAV Gjesdal Stig Hess, leder avdeling psykisk helse og rusvern Stig Egeland og rådgiver
Kolbjørn Sandve. Ved utarbeidelsen av gjeldende plan ble det lagt til rette for en bred
involvering med representasjon fra ulike kommunale områder og fra etater/instanser utenfor
kommunen. Ved ajourføringen er det valgt en noe «enklere» prosess. Hovedgrunnen er at
det omfattende arbeidet med rullering av kommuneplanen nylig er startet opp, og at det vil
være naturlig å se det alkoholpolitiske planarbeidet opp mot prioriteringer og vektlegginger i
den overordna kommuneplanen. I tillegg er ikke ruspolitisk handlingsplan satt opp som en
plan med hovedprioritet, og rådmannen har derfor ikke lagt opp til en omfattende prosess
ved ajourføringen.
3

2.

Tilstanden – internasjonalt, nasjonalt og i Gjesdal

a)

Internasjonalt og nasjonalt

Verdens helseorganisasjon (WHO) er FNs særorganisasjon for helse, og har dokumentert og
rapportert om alkoholrelaterte helseproblem siden 1974. WHO har utarbeidet det omfattende
dokumentet «Global status report on alcohol and health 2014», som blant annet inneholder
en global strategi for å redusere skadelig alkoholbruk. Budskapet er at en effektivt kan
avgrense skadevirkningene fra alkohol ved å innføre en bevisst alkoholpolitikk. Som de mest
effektive tiltakene for å redusere alkoholrelaterte skader lister WHO opp følgende:


Høye priser på alkohol gjennom skatter og avgifter



Forbud mot salg til mindreårige



Kontroll med salg og distribusjon av alkohol gjennom lisenssystem (30 medlemsstater
har alkoholmonopol)



Regulering av salgstid



Avgrensning av utsalgssteder



Forbud mot markedsføring og reklame



Forbud mot salg av alkohol på bensinstasjoner



Promillegrense for bilkjøring

61,7 % av verdens befolkning (over 15 år) har ikke drukket alkohol de siste 12 månedene.
Hver person over 15 år i verden konsumerte i 2010 i snitt 6,2 liter ren alkohol, i Norge 7,7
liter. Dette konsumet har vært relativt konstant de siste årene. Europa er regionen med det
høyeste årlige inntaket av ren alkohol per person over 15 år, med 10,9 liter, mens NordAfrika og Midtøsten (under 2,5 liter) og Sørøst-asia (3,5 liter) ligger lavt. Aller mest alkohol
drikker hviterusserne (17,5 liter), mens Finland ligger høyest (12,3 liter) og Island lavest (7,1
liter) i Norden.
Også når det gjelder hva som drikkes er tallene veldig forskjellige både mellom land og
verdensdeler. 50,1 % (i Norge i underkant av 20 %) av konsumet på verdensbasis er
brennevin, 34,8 % (i Norge 45 %) er øl og 8 % (i Norge 33 %) er vin. De tradisjonelle
forskjellene, der for eksempel øl dominerer i Nord-Europa og vin i Sør-Europa, eksisterer
fortsatt, men jevnes ut.
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De kanskje mest skremmende tallene er de som viser konsekvensene av alkoholbruk. 3,3
millioner dødsfall hvert år er relaterte til alkohol, noe som utgjør 5,9 % av alle dødsfall (7,6 %
blant menn og 4,0 % blant kvinner). Alkoholkonsum og alkoholrelaterte problem er den tredje
viktigste risikofaktoren for sykdom og uførhet i verden (etter undervekt hos barn og usikker
sex). Alkohol bidrar til økt risiko for å utvikle mer enn 200 sykdommer. Endelig er det utallige
undersøkelser som viser at alkohol fører til sosiale problem som vold, kriminalitet,
omsorgssvikt og fravær fra arbeidsplassen.
Tallene ovenfor knytter seg til bruk av alkohol. I tillegg finnes som kjent en rekke andre både
legale og illegale rusmidler. Her kan særlig nevnes narkotika og dopingmidler. Utviklingen
her de siste årene har dessverre vært negativ.
Oppbevaring, kjøp og salg av narkotika er ulovlig etter straffelovens § 162. Narkotika er en
benevnelse som i Norge blir brukt særlig på stoff som står på den norske narkotikalista, som
inneholder ca. 200 stoff. De mest kjente er hasj, marihuana, morfin, heroin, amfetamin og
LSD. Narkotika kan ha en medisinsk bruk, men er nok mest kjent som et illegalt rusmiddel.
Flere av stoffene skaper psykisk og fysisk avhengighet, som kan gi store abstinenssymptom
dersom/når bruken opphører. I tillegg til de store og ofte katastrofale følgene narkotikabruk
kan få for den enkelte, representerer bruk, omsetning og smugling av narkotika et stort
samfunnsmessig problem med enorme økonomiske interesser involvert, både nasjonalt og
internasjonalt.
Om lag 1 av 40 unge menn prøver dopingmidler. I en undersøkelse av ungdom på sesjon
oppgav 2,6 % at de enten brukte eller hadde brukt dopingmidler. Undersøkelsen viser at de
som bruker dopingmidler ofte, også bruker andre illegale rusmidler og drikker mer alkohol
enn gjennomsnittet. Fram til 2013 var det bare den organiserte idretten som hadde forbud
mot bruk av dopingmidler, men i dag er det et generelt lovforbud mot både bruk og besittelse
av dopingmidler.
Gjesdal kommune vil følge med på de retningslinjer og anbefalinger som statlige
myndigheter legger fram, og ha fokus på de vanskene som bruk av narkotika og
dopingmidler utgjør for den enkelte og samfunnet for øvrig.
I sum innebærer (mis)bruk av legale og illegale rusmidler et omfattende problem, både for de
enkelte berørte og for samfunnet som sådan. Kostnadene både på det menneskelige og på
det samfunnsmessige plan er meget store.

b)

Skjenking og omsetning av alkohol i Gjesdal

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent
alkohol
Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22
volumprosent alkohol
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Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60
volumprosent alkohol
Skjenking
2000

2006

2010

2012

2013

2014

2015

Alkoholholdig
drikk gruppe 1

28 403

43 237

29 934

29 178

33 456

25 666

23 304

Alkoholholdig
drikk gruppe 2

4 245

3 005

4 349

4 444

4 403

4 533

3 421

Alkoholholdig
drikk gruppe 3

736

869

504

734

1 275

864

845

Oppgitte enheter er i liter, og tallene er basert på rapporter til Gjesdal kommune.
Skjenkesteder i dag er: Gjestal kro, Westernbyen, Gjesdal Gjestgiveri, The Great Wall,
Lonestar pizza og grill, Hubertus AS, Frafjord Spa, Byrkjedalstunet, Rogaland Fritidspark,
Kongeparken Amfi, Lafthuset og Værtshuset.
Tallene for skjenking viser at når det gjelder vin er tallene lavere enn på mange år. For
brennevin har tallene (bortsett fra i 2013) vært relativt stabile. Når det gjelder skjenking av øl,
ser vi at dette tallet økte fra i underkant av 29 tusen liter i 2000 til om lag 43 tusen liter i 2006,
en økning på nærmere 50 %. Etter at Bokken stengte dørene i 2009 er tallene nå lavere enn
de har vært i hele perioden.
Salg

Alkoholholdig
drikk gruppe 1

2000

2006

2010

2012

2013

2014

2015

304 844

447 497

553 183

547 164

551 817

639 955

645 077

Oppgitte enheter er i liter, og tallene er basert på rapporter til Gjesdal kommune.
Salgssteder i dag er: Rema 1000 Ålgårdsveien, Rema 1000 Opstadveien, Coop Mega, Coop
Ekstra, Coop Marked Oltedal, Kiwi Ålgård, Spar Ålgård, Joker Gilja og Joker Ålgård.
Salg av øl i butikk har økt med ca 44 % den siste tiårsperioden, og er mer enn fordoblet
siden 2000. Dette er store og urovekkende tall. Øl og rusbrus er de to store
ungdomsdrikkene, ikke bare i Gjesdal, men også i landet for øvrig.
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c)

Ungdomsundersøkelsen i Gjesdal 2010 - 2016 (Ungdata)

Ungdata er et kvalitetssikret system for lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på
ungdomstrinnet og videregående opplæring. NOVA (Norsk institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter Rus er ansvarlig for den nasjonale
undersøkelsen.
Gjesdal har gjennomført Ungdata for 8.-10. trinn i 2010, 2013 og 2016. Ungdom har svart på
spørsmål om foreldre og venner, lokalmiljøet, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk
og rus, risikoatferd og vold. Tallene legges til grunn i det forebyggende arbeidet for barn og
unge i kommunen. Vi har ikke tall for ungdom 16-18 år i Gjesdal.
Det vises til utvalgte sammenligningstall for Gjesdal 2010-2016. Alle tall er tilgjengelig på
kommunens hjemmeside. Tallmaterialet viser at psykiske helseplager er den største
utfordringen for dagens ungdommer.
Alkoholbruk på ungdomstrinnet har gått ned
Ungdata Gjesdal fra mars-16 gjenspeiler den nasjonale utviklingen: bruk av rusmidler er lite
utbredt blant unge mellom 13-16 år. I Gjesdal oppgir 86 % at de aldri har smakt alkohol, eller
smakt noen få ganger (Gjesdal 2010: 75%).
De aller fleste ungdommer bruker ikke røyk, snus, alkohol eller narkotika
Ungdata Gjesdal 2016 viser at:


4-5 % røyker eller snuser daglig



12 % har drukket seg tydelig beruset minst en gang siste året (Norge: 14 %)



5 % har brukt hasj minst en gang siste år. Dette er høyrere enn landssnittet



3 % har brukt dopingmidler minst en gang siste år

Foreldre setter tydeligere grenser
Nasjonale tall viser at det er sammenheng mellom foreldreregler og beruselse blant ungdom.
Foreldre i Gjesdal oppfordres til å snakke med ungdom om alkohol, og si tydelig fra om at
ungdom ikke får lov til å drikke. I 2016 oppgir 88 % at de ikke får lov å drikke alkohol av
foreldrene (Gjesdal 2010: 77 %).
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Tabell 1: Tobakk og rus. Gjesdal kommune sammenlignet med landet (tall i prosent) i 2016.

d)

BrukerPlan

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus problemer blant tjenestemottakere i
kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og
dimensjonering av framtidige tjenester. Formålet er å sikre best mulig, målrettet og
kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser. BrukerPlan-kartlegginger gjennomføres i dag
i de fleste kommuner i landet. I Brukerplan kartlegges personer som er registrert med
kommunale tjenester, og som fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer at har et
rusproblem. Det gjøres en individuell funksjonsvurdering på de åtte områdene bolig, arbeid
og aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og nettverk. I tillegg
til dette kartlegges tjenestene brukeren i dag mottar og det gjøres en vurdering i forhold til
den enkeltes framtidige tjenestebehov.
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Gjesdal gjorde sin første kartlegging i desember 2011, og gjennomført BrukerPlankartlegging i 2013, 2014, 2015 og 2016. Følgende avdelinger deltok i kartleggingen:


Fastleger



Hjemmesykepleien



Barnevernstjenesten



NAV



Avdeling psykisk helse og rusvern.

Det er personer over 18 år som registreres. Rusmiddelmisbruk blir i denne sammenheng
definert som bruk av rusmidler som er til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til
andre.

Antall registrerte brukere i BrukerPlan
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2011

2013

2014
Totalt

2015

2016

Under 24

I 2016 gjennomførte ikke NAV og fastleger kartleggingen. Dette medfører at tallene for 2016 i
liten grad vurderes som representative for kommunens rusbilde.
I Gjesdal er det en prevalens av befolkningen på ca 1%, mot 0,7% som er landssnittet. At
fastlegene er med antar en bidrar til en økning på 30 %, mens resten er usikker.
Alderssammensetningen i kommunen kan muligens spille en rolle. En ser forøvrig at
randkommuner til større byer ofte har en høyere andel rusmisbrukere enn de kommunene
som ikke er det.
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Forbruk rusmiddel, kategori "Betydelig"
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I kategorien «Betydelig» er det alkohol og Cannabis som har det høyeste forbruket. Det er
grunn til å anta at det er betydelige mørketall i kartleggingen. Rusproblematikken er fortsatt
tabubelagt i samfunnet, og det er derfor store mørketall og underrapportering. Det er mye
skam knyttet til rusmisbruk og det er vanskelig å be om hjelp. Bagatellisering av eget forbruk
er også en kompliserende faktor. Det er vanskelig å innrømme overfor seg selv og andre at
rusbruket er et problem.

e)

Eldre og rus

Gjesdal kommune har ikke noe statistikk for denne målgruppen. Nasjonale tall viser at flere
eldre drikker alkohol nå enn for 15 år siden, og de drikker mer og oftere enn før. Andelen
eldre over 70 år med problematisk alkoholkonsum økte i perioden 1997–2008 fra under 0,5
til 4,5 prosent. Undersøkelser viser at andelen som drikker alkohol to eller flere ganger i uka
er nær fordoblet fra 1998 til 2012 i aldersgruppene 45–66 år og 67 år og eldre. I hele
befolkningen er det aldersgruppen 55–70 år som har høyest alkoholforbruk.
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er tydelig på at eldre og rus må få økt
oppmerksomhet. Selv om statistikk viser økning av alkoholkonsum hos eldre, så er det
mangelfull kartlegging på eldre og rus. Dette sier Opptrappingsplanen for rusfeltet (OPR) er
bekymringsverdig. Det vises dessuten til behovet for økt kvalifisert kompetanse om eldre og
rus hos yrkesgrupper som jobber inn mot målgruppen.
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3.

Forebygging

a)

Barn og unge i alderen 0-18 år

Bakgrunn
Flertallet av barn og unge i Gjesdal har det bra og trives. Samtidig vet vi at det er barn og
unge som daglig opplever alvorlige konsekvenser av rusbruk. Det er barn som vokser
opp/eller har vokst opp i familier der det misbrukes rusmidler. Vi ser også unge som tidlig har
begynt å drikke alkohol og eksperimentere med illegale rusmidler. Hvordan håndterer vi som
kommune disse utfordringene?
Dersom vi som lokalsamfunn ”bygger” gode oppvekstforhold for flest mulig, kan det minske
sannsynligheten for at barn og unge får problemer på grunn av rus. Samtidig vet vi at det
ikke er så enkelt. Det vil til enhver tid være barn og unge som har økt risiko for å utvikle
vansker, eller har begynnende vansker. Det er mange innbyggere og ansatte som kommer i
kontakt med disse familiene. Det er avgjørende at hver enkelt tar ansvar og melder fra slik at
barna fanges opp og får nødvendig hjelp.
I det forebyggende arbeidet snakker vi ofte om «tidlig innsats» eller «tidlig intervensjon». Det
vil si at vi kan sette inn forebyggende tiltak tidlig i forhold til alder (f.eks. før barnet er født),
men også i en tidlig fase i problemutviklingen (uavhengig av alder).
Helhetlig innsats
Kommuneplanen er under revidering og ferdigstilles i 2018. Kommuneplanen har en tydelig
folkehelseprofil, og synliggjør kommunens satsing på barn og unge. Helhetlig oppvekstplan,
som også ferdigstilles i 2018, vil konkretisere forebyggende tiltak bl.a. vedr. rus. Ruspolitisk
handlingsplan ses i sammenheng med disse overordnede planene.
Forebygging rettet mot alle
Mål: Redusere alkoholbruk blant ungdom og hindre bruk av illegale rusmidler
Fokusområder:


Bevisstgjøre foreldre på eget rusbruk når barna er tilstede



Oppfordre foreldre til å snakke med barna om rus, og være tydelige rollemodeller



Oppfordre foreldre til å lage nettverk med andre foreldre og gjerne lage felles regler
for innetider, henting og overnatting
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Rus er fast tema på 8.-10. trinn som del av «Livsmestring i skolen»



Varierte aktiviteter og rusfrie tilbud/møteplasser for barn og unge

Forebygging rettet mot barn og unge i risiko – spesielt fokus på 2 grupper
Mål: Rask, riktig og helhetlig hjelp
1. Barn av foreldre som misbruker rusmidler:
Barna har en dokumentert risiko for selv å utvikle rusproblem. Barnas rettigheter skal følges
opp jf. Helsepersonelloven og Rundskriv om barn som pårørende.
Fokusområder:


Kommunale rutiner for kartlegging og oppfølging av barn som pårørende, bl.a. når
foreldre eller søsken har rusproblem



Gruppetilbud for barn som pårørende - når foreldre eller søsken har psykiske
vansker, rusproblem eller psykisk sykdom

2. Unge som selv bruker rusmidler, og står i fare for å utvikle rusproblem
Helsedirektoratets veileder ”Fra bekymring til handling” (IS - 1742) viser eksempler på
hvordan vi i praksis kan få til tidlig intervensjon på rusfeltet.
Fokusområder:


Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) slik at ungdom i risiko fanges opp
tidlig. SLT arbeidet innebærer fast samarbeid mellom kommune og politi



Helhetlig oppfølging til familien ut fra behov, f.eks. fra helsestasjon, oppvekstteam,
psykisk helse og rusvern, barneverntjeneste og politi. Samarbeid med konfliktrådet,
oppfølgingstjenesten (OT) m.fl.

* Når det gjelder arbeid/sysselsetting for ungdom 16-18 år, se punkt voksne.

b)

Voksne

Regulering av salg og skjenking:
Et viktig virkemiddel i det forebyggende arbeidet er å styre omsetningen av alkohol.
Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 – 2020 ble vedtatt av kommunestyret 14.03.16, og har
følgende vedtatte mål:
”Gjesdal kommune har som formål å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader
som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette skal kommunen arbeide for at
tilgjengeligheten begrenses.”
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Det følger videre av retningslinjene at skjenking ikke skal foregå på


Arrangementer som er beregnet på barn og unge



Idrettsarrangement



Arrangementer i kommunal regi



I Gjesdal gis det ikke skjenkebevilling til steder som har konsepter av typen stripping,
erotisk dans, toppløsservering eller lignende. Slike konsepter kan virke belastende
eller skadelig på grupper man ønsker å beskytte, bl.a. ansatte, barn og unge. Videre
av hensyn til andre næringsdrivende i området, i kommunen for øvrig og av hensyn til
lokalmiljøet/boligstrøk i nærheten av skjenkestedet. Videre også av hensyn til
politimessige forhold og likestilling og diskrimineringshensyn.

Kontroll og reaksjon ved overtredelse:
Gjesdal kommune inngår i et interkommunalt samarbeid hvor skjenkekontrollen ivaretas av
Rogaland brann og redning IKS. Det foretas jevnlige kontroller på både salgs- og
skjenkesteder.
Kommunestyret reviderte 14.03.16 retningslinjene for reaksjonsformer for brudd på
alkoholloven. Retningslinjene styrer reaksjonsformene ved brudd på salgs- eller skjenketid,
skjenking til åpenbart påvirket person, skjenking til mindreårige, samt andre brudd på
alkoholloven og/eller forskrifter gitt i medhold av denne.
Arbeid, opplæring og andre aktiviteter som forebygging blant unge voksne:
Virkemidler for å forebygge og stanse utviklingen av et rusproblem blant unge voksne:


Samarbeid med Fylkeskommunens oppfølgingstjeneste (OT) om ungdommer i
alderen 16-21 som har rett til utdanning. Et godt samarbeid mellom OT, NAV og avd.
for psykisk helse og rusvern er viktig for å forhindre at unge faller ut av videregående
skole, noe som øker risikoen for å utvikle rusproblemer.



Benytte kvalifiseringsprogrammet målrettet i forhold til unge slik at de kommer i
arbeidsrettet aktivitet før et begynnende rusproblem er til hinder for dette.
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring, arbeidstrening og oppfølging for
å komme i jobb eller meningsfylt aktivitet. Målgruppen er de som har levd på
sosialhjelp over lenger tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon.



Videreutvikle kartleggings- og samhandlingsrutiner mellom NAV og avdeling for
psykisk helse og rusvern der unge voksne i faresonen umiddelbart får et koordinert
tilbud om arbeidsrettet aktivitet, veiledning og hjelp og/eller praktisk bistand i forhold
til bolig, økonomi og psykisk helse.
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4.

Kommunens rusvernarbeid

Kommunens rusvernarbeid er organisert i avdeling psykisk helse og rusvern.
Rusvernet består hovedsakelig av tre områder. Det er råd og veiledning, innsøking til
behandling og institusjon, samt bruk av tvang ovenfor gravide og andre hvor det er fare for liv
og helse. Rusvernet var pr. januar 2017 i kontakt med alle 54 brukerne som er registrert i
BrukerPlan-kartleggingen for 2016.
Det er for tiden et stort behov for kommunale boliger med døgnbemanning. Dette gjelder
særlig for gruppen unge rusmisbrukere med stor funksjonssvikt. Arbeidet med å bygge
rusboliger med bemanning har nå startet, og ventes ferdig innen 01.01.2018.
Viktige satsningsområder basert på funn fra BrukerPlan-kartleggingen:


Barn av rusmisbrukere
Handler i hovedsak om å fange opp og vurdere foreldrenes omsorgssituasjon. Dette
har kommunen allerede gode rutiner på, og det er utarbeidet egen veileder og
meldeskjema til barnevernet for internt bruk i kommunen. Tiltak her er beskrevet
under kap.3 barn.



Unge voksne
I BrukerPlan-kartleggingene har Gjesdal en høyere andel personer under 25 år enn
landsgjennomsnittet. Dette er ikke uvanlig for randkommuner til større byer. Et viktig
fokusområde for Gjesdal vil være å identifisere og fange opp unge mennesker i
risikosonen tidligere enn før.



Boligoppfølging av de med samtidig tung rus og psykiatri
Dette er mennesker som har alvorlig funksjonssvikt på flere livsområder, med
samtidig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmisbruk. Dette er en gruppe som i liten
grad er motivert for rusfrihet og hvor hjelpen er å bedre livskvaliteten. Disse har
behov for omfattende tjenester for å kunne bo i egen bolig.
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5.

Pårørende

I Norge lever ca.130 000 familier med en rusmiddelmisbruker i familien. Det blir anslått at en
rusavhengig har om lag sju personer i sin nære familie som blir preget av hans eller hennes
livsførsel (WHO). Pårørende er en gruppe som står i fare for å bli oversett ettersom den
rusmiddelavhengige oftest står i fokus. Det er to dimensjoner i oppfølgingen av pårørende:


Pårørende har behov for informasjon og kan bidra som samarbeidspartner/ressurs i
brukerens behandlingsforløp.



Pårørende har et hjelpebehov for egen del som resultat av å være medlever, foreldre,
barn, søsken eller ektefelle.

Kommunen har etter helse og omsorgsloven plikt til å gi råd, veiledning og hjelp til
rusmiddelmisbrukerens familie. Barn som pårørende er et nasjonalt satsingsområde,
herunder at de får hjelp tidlig, og at kompetansen i tjenestene blir styrket.
I 2009 ble det vedtatt en lovendring i helsepersonelloven som skal bidra til at mindreårige
barn av foreldre med psykisk lidelse, rusproblemer eller alvorlig somatisk sykdom får bedre
oppfølging når foreldrene mottar helsehjelp. Plikten til å ivareta barn som pårørende gjelder
alt helsepersonell, uavhengig av arbeidssted. Formålet med bestemmelsen er å sikre at
barna blir fanget opp tidlig og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre
bedre i stand til å mestre situasjonen. Videre er det et mål å forebygge at barna får
problemer som følge av foreldrenes sykdom eller rusmiddelmisbruk. Dette er spesielt viktig
fordi barn av rusmiddelmisbrukere, som tidligere nevnt, har høy risiko for selv å utvikle
rusproblemer.
Helsepersonellets plikt etter den nye bestemmelsen er:


å avklare om pasienten har barn



vurdere om barnet har behov for informasjon eller oppfølging og eventuelt tilby dette



ha nødvendig informasjon om lokale samarbeidspartnere som kan følge opp barna



innhente nødvendige samtykke fra pasienten for å kunne medvirke til å følge opp
barnet



journalføre om pasienten har barn og hvordan barnet er ivaretatt (samtaler, tiltak).

Det finnes mange gode tiltak for pårørende barn og voksne i Gjesdal. For de som mottar
behandling fra spesialisthelsetjenesten har alle egne barneansvarlige og tilbyr samtaler til
pårørende til pasienter i behandling. I Gjesdal har avdeling psykisk helse og rusvern egen
barnefaglig ansvarlig som tilbyr det samme til alle som mottar tjenester fra avdelingen. Det er
også utarbeidet rutiner for å sikre denne oppfølgingen.
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Fra 2015 har Gjesdal kommune hatt økt fokus på gruppen barn som pårørende. Det er
utarbeidet en kommunal rutine for å fange opp barna tidligere, og det er etablert nettverk for
ressurspersoner/barneansvarlige i kommunen. Det gjennomføres regelmessig grupper for
barn fra 8-12 år som har foreldre eller søsken med helsemessige utfordringer som: psykiske
vansker, rusproblem eller fysisk sykdom.
Pårørendesenteret i Stavanger og veiledningssenteret i Sandnes tilbyr begge veiledning til
pårørende som også innbyggerne i Gjesdal kan benytte seg av. Det er også flere private
aktører som er sentrale i pårørendearbeid, blant annet Landsforbundet mot stoffmisbruk
(LMS).

6.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om opplevelsen av å eie eget liv, å bli tatt på alvor, med respekt,
slik at man får et eierforhold til egen sak. Brukermedvirkning i helse-, sosial- og
omsorgstjenesten har etter hvert blitt en selvfølge i Norge, og kunnskap om
brukermedvirkning inngår i utdanningene, og er lovfestet.
I § 3-10 i helse og omsorgsloven står det at " Kommunen skal sørge for at representanter for
pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av
loven her, etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og
synspunkter. Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med
brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner som arbeider med de
samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten".
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten. Det skal legges
stor vekt på hva klienten mener.
Det er viktig å ikke gjøre brukermedvirkning til noe mer komplisert enn det er. Å jobbe slik at
det blir reell medvirkning fra bruker kan handle om holdninger, engasjement og
tilrettelegging, men også om arbeidsmetoder og rutiner som sikrer at brukerens ønsker og
behov blir hørt og tatt hensyn til. Individuell plan blir vurdert som et helt sentralt virkemiddel i
arbeidet med å sikre brukermedvirkning på individnivå. Individuell Plan er forankret i sosialog helselovgivningen, og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester,
herunder rusmiddelmisbrukere, har rett til å få utarbeidet individuell plan dersom de ønsker
det.
Brukermedvirkning handler også om å kunne påvirke systemet, slik at det utvikler seg i
positiv retning for en gruppe sett under ett. Brukermedvirkning på systemnivå kan ivaretas
gjennom systematiske brukerundersøkelser, og ved at representanter for brukergruppen
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involveres. I Gjesdal gjennomføres det brukerundersøkelser annen hvert år, hvor brukerne
måler tilfredsheten med tilbudet de får.

7.

Næringsdel

I et totalbilde knyttet til behandlingen av en ruspolitisk handlingsplan hører selvsagt med det
faktum at omsetning av alkohol også har en næringspolitisk side. Gjennom AS Vinmonopolet
får den norske stat store årlige inntekter fra avgifter på alkohol. Salg av øl i butikk og
skjenking av alkohol på skjenkesteder genererer mange hundre millioner i inntekter til de
næringsdrivende, og utgjør sånn sett en basis for tusenvis av arbeidsplasser. Alkohol er en
lovlig omsettelig vare, og de omsetningstallene for Gjesdal som er opplistet tidligere, viser at
dette også hos oss har et omfang på mange millioner.
Det synes derfor urealistisk å legge så strenge restriksjoner på omsetningen av en lovlig vare
at en gjennom disse kan avskaffe det misbruket vi ser i dag. Verken internasjonalt, nasjonalt
eller lokalt vil det være mulig å ”avskaffe” alkoholbruken. Men å arbeide aktivt for å redusere
de uomtvistelige individuelle og samfunnsmessige skadene vil være viktig både for det
internasjonale samfunnet, for staten Norge gjennom sin avgiftspolitikk og gjennom sentrale
lover og forskrifter, og i den enkelte kommune. Sist, men ikke minst, reiser bruk og misbruk
av rusmidler også spørsmål knyttet til den personlige og individuelle retten til å foreta egne
valg.

8.

Avslutning – tiltak til drøfting

I sine alkoholpolitiske retningslinjer har Gjesdal kommune i mange år hatt som uttalt politisk
målsetting «å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan
innebære. Som et ledd i dette arbeidet skal kommunen arbeide for at tilgjengeligheten
begrenses».
Forskning viser at i en diskusjon rundt det å oppnå reduksjon i det samla alkoholforbruket, og
dermed redusere de samfunnsmessige og individuelle skadene, er det to sentrale stikkord:
Pris og tilgjengelighet. Prisen har den enkelte kommune ingen innflytelse over, mens det
motsatte er tilfelle når det gjelder tilgang og tilgjengelighet. Som nevnt innledningsvis er
kortere salgs- og skjenketider og færre utsalgs- og skjenkesteder konkrete virkemidler som
den enkelte kommune kan velge å ta i bruk. I tillegg kan kommunen liste opp ulike typer
arrangement der salg og skjenking ikke er tillatt. I dag gjelder dette for eksempel
arrangement beregnet på barn og unge, idrettsarrangement og arrangement i kommunal
regi. Denne listen kan utvides, dersom det er politisk flertall for dette.
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Altså: Det er et politisk handlingsrom for å iverksette tiltak som begrenser tilgjengeligheten.
Nedenfor følger et sett konkrete tiltak som kan/bør diskuteres politisk, gitt at kommunen
fortsatt skal «arbeide for at tilgjengeligheten begrenses», og i tråd med visjonen ”Forsvarlig
ruspolitikk – felles ansvar”:


Redusere skjenketidene



Innskrenke salgstidene til lovens «minimum» (til kl. 1800 mandag-fredag og til kl.
1500 lørdag, i dag henholdsvis kl. 2000 og 1800)



Sette et tak på antall skjenkesteder i ny bevillingsperiode



Bestemme at det ikke skal gis nye skjenkebevillinger i inneværende
bevillingsperiode



Utvide listen over typer arrangement der skjenking av alkohol ikke skal være tillatt



Gjennomføre en generell drøfting og vektlegging av ulike helsepolitiske og
næringspolitiske hensyn – hvilke skal telle mest?



Gjesdal kommune forplikter seg til å drive holdningsskapende arbeid for godt alkovett
i kommunen, slik Sandnes kommune nå gjør ved å bli AV-OG-TIL kommune.
AV-OG-TIL er en kampanjeorganisasjon for alkovett. Ved å sette fokus 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
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9.

Vedlegg

I.RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV
ALKOHOLHOLDIG DRIKK GJESDAL KOMMUNE I PERIODEN
01.04.2016 TIL 31.03.2020
1.

Formål

Gjesdal kommune har som formål å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader
som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette skal kommunen arbeide for at
tilgjengeligheten begrenses.

2.

Bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan ikke gis til
følgende:

2.1.

Arrangementer som er beregnet på barn og unge.

2.2.

Idrettsarrangement.

2.3.

Arrangementer i kommunal regi.

2.4.

I Gjesdal gis det ikke skjenkebevilling til steder som har konsepter av typen
stripping, erotisk dans, toppløsservering eller lignende. Slike konsepter kan
virke belastende eller skadelig på grupper man ønsker å beskytte, bl.a.
ansatte, barn og unge. Videre av hensyn til andre næringsdrivende i området,
i kommunen for øvrig og av hensyn til lokalmiljøet/boligstrøk i nærheten av
skjenkestedet. Videre også av hensyn til politimessige forhold og likestilling og
diskrimineringshensyn.

3.

Skjenketider

Øl i kl. II, øl i kl. III og vin:
Søndag til torsdag

kl. 10:00 – 24:00

Fredag og lørdag

kl. 10:00 – 01:30

Brennevin:
Søndag til torsdag

kl. 13:00 – 24:00

Fredag og lørdag

kl. 13:00 – 01:30
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4.

Utendørs skjenkebevilling

En alminnelig skjenkebevilling kan ut fra en konkret vurdering gjøres gjeldende på et
nærmere avgrenset uteområde.

5.

Salgstider for øl i kl. II og rusbrus

Mandag – fredag

kl. 08:00 – 20:00

Lørdag og andre dager før helligdager
unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag

kl. 08:00 – 18:00

Salg av øl skal ikke skje på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.
Dagligvareforretninger som har salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7
volumprosent alkohol må ha tatt imot betaling innen salgsslutt for at salget av disse varene
skal kunne finne sted.

6.

Bevillingsgebyr

For ambulerende bevilling og bevilling til en enkeltanledning legges alkohollovens satser til
grunn. Bevillingsgebyrene skal benyttes til kontrolltiltak og rusforebyggende arbeid.

II. DELEGASJONSVEDTAK
Med hjemmel i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og forskrifter gitt i medhold av
denne loven delegeres avgjørelsesmyndighet innen følgende områder til rådmannen:

1.

Ambulerende bevilling

Myndigheten til tildeling av ambulerende bevilling til skjenking av øl i kl. II, øl i kl. III, vin og
brennevin, jfr. lovens § 4-5.

2.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Myndigheten til å tildele skjenkebevilling for øl i kl. II, øl i kl. III, vin og brennevin for en enkelt
anledning, jfr. lovens § 1-6. En enkelt anledning kan vare inntil 3 dager.

3.

Utvidelse av bevillingen

Myndigheten til å avgjøre søknader om utvidet bevilling, jfr. lovens § 4-2.
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4.

Utvidet skjenketid for en enkelt anledning

Myndigheten til å avgjøre søknader om utvidet skjenketid for en enkelt anledning, jfr. lovens
§ 1-6.

5.

Skifte av styrer og stedfortreder

Myndigheten til å godkjenne skifte av styrer og stedfortreder, jfr. lovens § 1-7c.

6.

Prikksystem

Myndigheten til å tildele én prikk etter §10 nr. 3 i forskrift 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning
av alkoholholdig drikk m.v.

III.RETNINGSLINJER FOR REAKSJONSFORMER VED BRUDD
PÅ ALKOHOLLOVEN I GJESDAL
Reaksjonsformer ved brudd på alkoholloven i Gjesdal kommune følger de vedtatte endringer
i alkoholforskriften om prikktildelingssystem som trådte i kraft 1.januar 2016, se kap. 10, § 10
i forskrift 8.juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
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Gjesdal kommune
Rettedalen 1, 4330 Ålgård
Telefon 51 61 42 00
e-post: post@gjesdal.kommune.no
www.gjesdal.kommune.no
www.facebook.com/gjesdal
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