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1.Vedtak – Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020
1. Kommunestyret slutter seg til anførte mål og virkemidler i "Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Vestre Toten kommune i perioden 2016-2020".
2. Nåværende salgstider for salg og utlevering av øl og annen alkoholholdig drikk med lavere
alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent opprettholdes til kl 20:00 på hverdager og kl 18:00 på dager før
søn- og helligdager.
3. Skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22% (gr. 1 og 2) kan skje i tiden kl.08:00 – 01:00 på natt til
man-, tirs-, ons-, tors- og fredager. På avgrenset uteareal kan det skjenkes til kl. 24:00.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00. Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27.
desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, gjelder skjenketider etter dette ledd for disse dager.
4. Skjenking av alkoholholdig drikk 22% (gr. 3) eller mer kan skje i tiden kl. 16:00 – 24:00 natt til man-,
tirs-, ons-,tors-, og fredager.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00. For hoteller og lukkede selskaper kan det
skjenkes fra kl 13:00 alle ukedager.
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, gjelder
skjenketider etter dette ledd for disse dager.
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 er ikke tillatt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
5. Det føres en restriktiv linje når det gjelder skjenkebevilling for brennevin. Hver søknad vurderes
nøye i forhold til hvorvidt det skal knyttes vilkår til bevillingen. Kommunen innvilger ikke søknader om
utvidede salgs- eller skjenkebevillinger vedr. innførsel og tilvirkning for salg/skjenking i egen
virksomhet.

6. Det tillates ikke noen form for alkoholservering i:
a) etablissement samtidig som det drives aktiviteter for barn/unge under 18 år,
skolelokaler og skoleområder,
b) badeanlegg når det er åpent for barn og unge/allment publikum,
c) forbindelse med og i tilknytning til idrettsarrangement av noen art,
d) forbindelse med nye eller utvidede søknader om skjenking ved sommer- og friluftsfestivaler,
- hvor familier er samlet.
For idrettsanlegg gjelder følgende:
I kommunale idrettshaller kan det gis ambulerende skjenkebevilling for lukkede
ikke-kommersielle arrangementer, for eksempel ved sangerstevne,
korpsfestivaler o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år.
I andre idrettsanlegg kan det gis ambulerende skjenkebevilling (lukket selskap) eller
skjenkebevilling for en enkelt anledning i forbindelse med dansegallaer o. l. under forutsetning
av at aldersgrensen er minst 18 år.
7. Antall ambulerende skjenkebevillinger (lukket selskap) settes til tre. Hver søknad vurderes nøye i
forhold til lovens krav. Det føres en restriktiv linje når det gjelder ambulerende skjenkebevillinger for
brennevin.
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8. Alle barer/puber skal ha aldersgrense minst 18 år og ha tilsatt dørvakt i åpningstiden.
9. Det føres en restriktiv praksis når det gjelder reaksjonsformer ved brudd på salgs- og
skjenkebestemmelsene. Kommunens retningslinjer skal legges til grunn for håndhevelse av de ulike
bestemmelsene når det gjelder brudd på bestemmelsene.
(I medhold av tilføyelse til Alkoholforskriften § 10 som trådte i kraft 01.01.2016 innføres det et
prikktildelingssystem ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene. Dette innebærer en innføring av
normerte regler for inndragning av bevilling. Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å reagere
ved brudd på bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere).
10. I medhold av endring av alkoholloven § 1.6 som trådte i kraft 1. januar 2016 forlenges
bevillingsperioden for en ny periode for inntil fire år fra 1. juli 2016 - 30. september 2020 uten ny
søknadsprosess.
11. Rusmiddelpolitisk handlingsplan tas opp til ny behandling minst en gang i hver
kommunestyreperiode, neste gang senest i mai 2020.
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2. Innledning
Etter Alkohollovens § 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Det er
imidlertid naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikken i sammenheng. Det er derfor fra statlig hold
anbefalt at kommunen utarbeider en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan hvor den
alkoholpolitiske planen inngår. Dette gjør det enklere å se de rusmiddelpolitiske utfordringene i
sammenheng, og prioritere forebyggende arbeid ut fra situasjonen lokalt og kommunens egne behov.

2.1 Lovgivning
Planen baserer seg i hovedsak på følgende lovverk:
LOV 2009-12-18 nr 131:Lov om sosiale tjenester i NAV
LOV 2011-06-24 nr 29:Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
LOV 1999-07-02 nr 63:Lov om pasient- og brukerrettigheter
LOV 2011-06-24 nr 30:Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
LOV 1989-06-02 nr 27:Lov om Lov om omsetning av alkoholholdig drikk, med endringer 2015/2016
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 omhandler kommunens ansvar for alle pasientog brukergrupper, herunder bl.a. personer med rusmiddelproblem. Videre omfatter lovens § 3-3
kommunens ansvar for å fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer
gjennom bl.a. opplysning, råd og veiledning. I lovens kapittel 10 omhandles kommunens ansvar for
tiltak overfor rusmiddelavhengige, herunder tvangstiltak, og tiltak overfor gravide rusmiddelavhengige.
Dette arbeidet fordrer innsats på tvers av fag og tjenester i kommunen, og det er en rekke tjenester og
lovverk som blir berørt av rusmiddelpolitikken i kommunen.

2.2 Kommunens arbeid med planen
Den foreliggende rusmiddelpolitiske handlingsplanen er en rullering av planen for 2012 – 2016,som
ble utarbeidet etter en svært grundig prosess i de forskjellige tjenestene i kommunen.

3. Rusmiddelsituasjonen
3.1 Rusmiddelsituasjonen i Norge1
Over 90 % av den voksne befolkningen i Norge bruker alkohol. Bruk av alkohol assosieres i stor grad
med nytelse og behag, og majoriteten av befolkningen har et ikke-problematisk forbruk av alkohol. Det
finnes ikke nasjonale tall for antall personer som bruker alkohol på en måte som er problematisk, men
et anslag fra SIRUS2 viser til at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge i dag
(SIRUS.no)3. Desto høyere gjennomsnittlig forbruk i hele befolkningen, desto flere storforbrukere og
desto større omfang av skader. Videre påvirkes skadeomfanget av hvor stor andel av befolkningen
som drikker, og på hvilken måte det drikkes. Dette viser at et sentralt mål for forebyggingen må være
å redusere det totale forbruket av alkohol i samfunnet.
Totalomsetningen av alkohol har vist en økende tendens fra midten av 1990-tallet og fram til 2008,
mens det har vært en nedgang igjen de siste årene. I 1993 var totalomsetningen 4,6 liter ren alkohol
per innbygger over 15 år. I 2008 var totalomsetningen 6,8 liter ren alkohol, som en foreløpig topp,
mens det i 2014 var sunket til 6,1 l pr. innbygger over 15 år. Øl er den mest populære alkoholsorten,
og konsumet av øl har vært relativt konstant i denne perioden. Konsumet av vin øker mest, mens
omsetningen av brennevin har gått ned. Tallene omfatter registrert omsetning av alkohol. Det drikkes
1

SIRUS.no «Rusmidler i Norge 2015»
Statens institutt for rusmiddelforskning.
3
En kvinne regnes som stordrikker om hun drikker 9 cl ren alkohol hver dag i gjennomsnitt, og en mann om han
drikker 12 cl ren alkohol hver dag i gjennomsnitt. 10 cl ren alkohol tilsvarer 0,25 liter brennevin eller vel ei hel
flaske vin eller vel 2 liter pilsnerøl.
2
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også betydelige mengder uregistrert alkohol i Norge, i form av legalt tilvirket hjemmelaget øl eller vin
eller illegalt hjemmebrent brennevin, i tillegg til smuglervarer, grensehandel og taxfree-salg. Det siste
har økt betydelig de siste årene. Folkehelseinstituttet har gjort en beregning på uregistrert omsetning i
form av grensehandel og taxfree-handel og kommet fram til at dette årlig utgjør ca. 1,5 l pr. innbygger
over 15 år. Dersom en legger dette til den registrerte omsetningen, er det godt belegg for å anslå et
årlig totalforbruk på mellom 7,5 l og 8 liter ren alkohol pr. innbygger over 15 år, og at forbruket har økt
de siste 20 år (selv om det har vært en nedgang de siste 5 – 7 årene i det registrerte forbruket).
Årsakene til økt alkoholforbruk er flere: Nye generasjoner drikker mer enn de foregående. Det
nordiske drikkemønsteret med helgefyll opprettholdes, samtidig som det etableres et såkalt
kontinentalt drikkemønster hvor det drikkes mer på hverdager, bl.a. i forbindelse med mat og ved
kulturelle anledninger. En økende middelklasse med god økonomi bidrar også til økt salg av alkohol. I
tillegg har alkohol blitt billigere i Norge de siste årene, når vi justerer for kjøpekraften. Tilgjengeligheten på alkohol gjøres også enklere gjennom økning i antall skjenkesteder.
SIRUS gjennomfører årlige spørreundersøkelser om bruk av alkohol og rusmidler blant ungdom i
alderen 15-20 år. Disse undersøkelsene viser at omtrent 80 % av ungdommene har drukket alkohol
noen gang. Ungdommens forbruk av alkohol viste en klar økning fra midten av 1990-tallet, mens det i
de senere år har gått noe tilbake. Gjennomsnittsalderen for første gangs bruk har vært omtrent
uendret og ligger på ca. 15 år. Øl er den drikkesorten de fleste oppgir å ha drukket. Gutter drikker
klart mer enn jenter, men jentenes alkoholforbruk nærmer seg guttenes. Dagens unge kvinner drikker
omtrent dobbelt så mye som deres mødre gjorde på samme alder.
For de siste par-tre år, oppgir 2 av 3 ungdommer fra 15 – 20 år at de har vært beruset i løpet av de
seks siste måneder og ca. 10 % at de har vært beruset mer enn 25 ganger siste halvår. I underkant
av 20 % oppgir å ha vært beruset mer enn 50 ganger hittil i livet, mens i overkant av 25 % oppga det
samme rundt årtusenskiftet.
Antall skjenkesteder totalt i Norge har økt fra 5 308 i 1995 til i underkant av 7 500 i 2014 (SIRUS
2015). Andelen som har skjenkebevilling for gruppe 3 (høyst 60 % vol/brennevin) er nå på 88 %, mens
det i 1995 var i underkant av halvparten av skjenkestedene som hadde rett til å skjenke brennevin.
Antall vinmonopol har økt fra 114 i 1997 til 307 i 2016 (ibid.). Antall salgssteder har gått noe ned i
perioden – dette skyldes nedgang i antall dagligvareforretninger.
Helsedirektoratet viser til ulike undersøkelser som viser at de samfunnsmessige kostnader ved
alkoholmisbruk kommer opp i ca. 20 milliarder kroner pr. år. knyttet til sykefravær og redusert
arbeidskapasitet, sykehusopphold, leger, barnevernutgifter, alkoholrelatert kriminalitet, ulykker, politi
og rettsvesen. De fleste skader og ulykker relatert til bruk av alkohol skjer ikke som følge av langvarig
inntak, men som følge av brå alkoholpåvirkning og rus.
Internasjonal forskning tyder på at alkohol er relatert til et bredt spekter av vold. Dette gjelder både for
den vold som forekommer i samliv og parforhold, så vel som den vold som oppstår på eller like utenfor
skjenkesteder.
En nordisk studie som ble publisert i 2011, baserte seg på dødsulykker i tidsperioden 2001-2002.
Resultatene viste at alkohol og/eller andre rusmidler var en medvirkende årsak til nærmere to av tre
såkalte eneulykker både i Norge, Sverige og Finland. Eneulykker er ulykker der bare ett kjøretøy er
involvert, for eksempel utforkjøringer. Studien viste videre at rusmidler ble påvist hos 4 av 10 sjåfører
som ble drept i trafikkulykker (www.fhi.no). Det anslås at det ferdes 15 000 sjåfører i trafikken hver
dag under påvirkning av alkohol, narkotika eller legemidler. Tallene er usikre, og det er grunn til å tro
at dette er et moderat anslag (www.actis.no).
I 2010 var det 385 dødsfall i Norge som skyldes bruk av alkohol som underliggende dødsårsak
(SIRUS 2015). I disse tallene ligger ikke dødsfall som følge av ulykker, vold, m.m. der alkohol har vært
med i bildet. Av 45 personer som begikk drap i 2011, var gjerningsmannen påvirket av rusmidler i 31
av tilfellene(www.politi.no).
Alkohol er det rusmiddelet som vi med sikkerhet vet kan skade fosteret. Nyere forskning viser at selv
relativt små doser alkohol daglig gir økt risiko for abort, redusert fostervekst, for tidlig fødsel og nedsatt
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fødselsvekt. Ved større mengder alkoholforbruk under graviditeten kan såkalt Føtalt alkoholsyndrom
(FAS) oppstå, som da kan medføre bl.a. hjerneskade, veksthemning og misdannelser hos barnet.
Alkohol kan skade fosteret i alle faser av graviditeten, og man kjenner ingen sikker nedre grense for
hva som er skadelig alkoholinntak i svangerskapet og på denne bekgrunn anbefaler
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet at en bør unngå inntak av alkohol under hele svangerskapet
(www.sirus.no).
Illegale rusmidler og vanedannende legemidler
Selv om de totale helseskadene og sosiale problemene knyttet til alkoholbruk er langt større enn de
knyttet til narkotikabruk, mener befolkningen at narkotikabekjempelse er et viktigere satsingsområde.
Bruk av illegale rusmidler er forholdsvis lite utbredt i befolkningen generelt, både blant voksne og
ungdom. I Norge er det forbudt å innføre, omsette, oppbevare og bruke narkotika. All bruk av
narkotika er derfor å anse som misbruk. Blant annet av den grunn er det vanskelig å få fram pålitelige
tall for bruk av illegale rusmidler. SIRUS har imidlertid gjennomført intervjuundersøkelser av ungdom i
alderen 15-20 år, noe som kan gi en pekepinn på utviklingen på dette området.
I de senere år, fram til 2015, har det vært en jevn nedgang i ungdoms bruk (15 – 16 åringer) av
cannabis, fra 12% i 1999 til 5% i 2014. I 2015 var det en økning igjen, hvor 7% oppgav at de hadde
brukt cannabis noen gang. Samtidig er det sterke krefter i deler av samfunnet (politisk) som går inn for
legalisering av cannabis.
En liten prosentandel av befolkningen (mellom 2 – 6 %) oppgir at de noen gang har brukt andre
illegale rusmidler enn cannabis. Andelen som oppgav at de hadde brukt noen av disse stoffene de
siste 12 månedene var mellom 1 – 3 %. Tendensen for bruk av rusmidler som amfetamin og ecstasy,
er den samme som for cannabis. Det var en liten økning i andelen som oppgav bruk av disse
rusmidlene frem mot slutten av 1990-tallet. Etter årtusenskiftet har det vært en nedgang i andelen som
oppgir bruk av slike rusmidler (www.sirus.no).
Men samtidig som det er tegn til stabilitet når det gjelder de mer etablerte stoffene, kommer det stadig
nye syntetiske stoffer på markedet, såkalte «legal highs» (www.sirus.no). Dette er stoffer som har til
felles at de selges lovlig blant annet over internett, selv om de alle er rusmidler. Felles for dem er den
psykoaktive virkningen, og at de er utformet for å erstatte narkotikaklassifiserte stoffer. Noen lages for
å ligne cannabis, andre kokain, LSD, amfetamin og opioider. Kjemisk ligner de ikke det opprinnelige
narkotiske produktet, men egenskapene gjør det. Inntaksmåtene er hovedsakelig røyking, svelging
eller sniffing.
Et anslag for antall sprøytebrukere i Norge i 2013 var 6 900 – 9 800. Det er i hovedsak heroin (ca. 85
%) og amfetamin (ca. 15 %) som injiseres i Norge (www.sirus.no). Her er det også en nedgang de
siste årene.
Fra midten av 1980-tallet og frem til årtusenskiftet økte antall narkotikarelaterte dødsfall i Norge, med
en topp på 405 dødsfall i 2001. Etter dette har antallet gått ned, og ser ut til å ha stabilisert seg til
omkring 250 pr. år.
Narkotikadødsfall i Norge er i hovedsak relatert til inntak av heroin, og der stoffet er inntatt gjennom
injisering (røyking av heroin medfører en vesentlig lavere risiko for dødsfall).
En grunn til at antallet som dør som følge av overdose har gått ned de siste årene, kan være den
store økningen i antall personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fra 1998 og fram til i dag
(www.sirus.no).
Substitusjonsbehandling med metadon ble gjort til en landsdekkende behandlingsform for
opioidavhengighet fra 1998. I 2014 var det 7 433 pasienter i behandling ved legemiddelassistert
rehabilitering (LAR) i Norge. Det har vært en jevn økning i antall LAR-pasienter fra 1999, hvor det var
719 personer i behandling (www.sirus.no). Helsedirektoratet har anslått at ca.
7 000 mennesker med opioidavhengighet vil kunne dra nytte av LAR i Norge, men anslaget er usikkert
(Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet, 2011).
Antall reaksjoner for narkotikaforbrytelser etter straffelovens § 162 og legemiddelloven har økt fra
begynnelsen av 1990-tallet og fram til 2001. Etter dette har antallet sunket noe (www.sirus.no).
Rusmiddelpolitisk handlingsplan, 2016 – 2020
Side 8 av 33

Misbruk og avhengighet av vanedannende og narkotiske legemidler er økende. I perioden fra 1999 til
2008 har det vært en relativt sterk økning i salget av vanedannende legemidler, mens det fra 2008 og
fram til 2014 har vært en nedgang i salg av en rekke av de vanedannende legemidler, mens andre
igjen har hatt økt salg. Materialet her tar for seg legemidler som omsettes lovlig etter forskriving fra
lege. Forskning på rusmiddelfeltet viser imidlertid at det sannsynligvis er et betydelig omfang av
personer med misbruk av vanedannende legemidler i Norge, og at dette i stor grad er skjult misbruk.
Omfanget av avhengighet, helsemessige skader og sosiale kostnader knyttet til misbruk av
vanedannende legemidler er det mindre statistikk på (www.sirus.no).
Rusmiddelproblematikk – som følge av bruk av alkohol/narkotika/ legemidler - rammer hele familier,
og spesielt barn. I en rapport fra Folkehelseinstituttet er det gjort beregninger av hvor mange barn som
har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller som misbruker alkohol. Rapporten anslår at for
450 000 barn i Norge tilhører minst én av foreldrene den ene eller begge grupper. Av disse har om lag
135 000 barn foreldre med alvorlige lidelser. Dette er barn som ofte må ta på seg en voksenrolle og ta
ansvar for seg selv og andre familiemedlemmer. Dette er en gruppe som er risikoutsatt for selv å
utvikle rus- og psykiske problemer. Alvorlighetsgraden har betydning for risikoen for negative
konsekvenser hos barna (Torvik og Rognmo, 2011).
I tillegg til de tradisjonelle rusmidlene finnes det midler som i utgangspunktet er ment å forbedre
prestasjoner eller utseende. Disse midlene har mange likhetstrekk med andre rusmidler. Selv om
bruken av disse midlene fremdeles er et begrenset fenomen sammenlignet med bruk av alkohol og
narkotiske stoffer, mener man den er bekymringsfull. Stadig flere unge tyr til dopingmidler som en
snarvei for å oppnå raske resultater og et bedre selvbilde. Mange kommer gjennom dette i kontakt
med annen rus og kriminalitet. Et viktig mål er å begrense tilgjengeligheten, øke oppmerksomheten og
kunnskapen i forhold til både forebygging og behandling, og et virkemiddel har vært å kriminalisere
både erverv, bruk og besittelse av dopingmidler. Ansvaret for behandling av skader etter dopingbruk
har etter hvert kommet over til Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).

3.2 Rusmiddelsituasjonen i Vestre Toten
Vestre Toten er en industri- og landbrukskommune i Gjøvikregionen. På grunn av fabrikkområdet har
det i perioder vært stor tilflytting til Vestre Toten. Det har vært liten arbeidsløshet og kommunen har
tradisjonelt hatt lavt utdanningsnivå, da det tidligere ikke krevdes utdanning for å jobbe i «fabrikken».
Nå har «fabrikken» blitt en av Norges største industriparker med høyere krav til kompetanse og
utdanning, noe som gjør det vanskeligere å få jobb uten fagbrev eller tilsvarende.
Innbyggere i Vestre Toten har ved flere anledninger kommet dårligere ut i levekårsundersøkelser enn
både i Oppland og landet for øvrig. Kommunen huser et stort psykiatrisk sykehus og flere
rusinstitusjoner, noe som har ført til flere bosatte i kommunen med sårbarhet for rus og psykiske
lidelser.
Kommunen har lenge hatt etablerte rusmiljøer med tilgang til illegale rusmidler, noe som kan relateres
til beliggenhet og kultur. Dette innebærer både tunge miljøer som i hovedsak bruker heroin og
amfetamin og unge/unge voksne som bruker hasj og ulike benzodiazepiner i hovedsak. Politiet
beskriver et rusmiljø blant unge som i hovedsak misbruker alkohol/hasj.
Alkohol: Alkoholbruken i kommunen har vært knyttet til tradisjonell bygdekultur hvor man har vært
innlemmet i voksenverdenen etter konfirmasjonsalder, noe som også innebefatter at bruk av alkohol
har vært allment godkjent etter denne alder. De siste ungdomsundersøkelsene i kommunen har vist at
dette mønsteret fortsatt synes å være gjeldene, selv om de tradisjonelle bygdefestene ikke lenger er
like vanlig. Lokalt politi har ført en bevisst strategi for å forhindre store bygdefester hvor mindreårige
drikker alkohol eller blir utsatt for andres bruk av alkohol. Alkoholdebutalderen er allikevel lav, og det
ser ut til at festene holdes i private hjem i stedet.
Ungdata: Det ble gjennomført ungdataundersøkelse i Vestre Toten i 2014. Det var høy svarprosent
på ungdomsskolen (90%), og en regner med å ha truffet de fleste i denne aldersgruppen da svært få
ikke er skoleelever i denne alderen. På videregående skole var det betydelig lavere svarprosent
(67%).
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Ungdataundersøkelsen viser at det er forholdsvis vanlig å debutere med alkohol i 10. trinn, og at
mange oppgir at de får lov, eller ikke vet om de får lov, til å drikke alkohol av sine foreldre i
ungdomsskolen. Tilgangen på hasj er forholdsvis høy, men få benytter seg av det, ved at ca. 90% %
av alle spurte oppgir at de ikke har prøvd hasj.
Ungdomskolene beskriver at det er enkeltelever de følger opp hvor bruk av illegale rusmidler er en del
av problematikken. Hovedutfordringen ligger imidlertid i at en høy andel av elevene debuterer med
alkohol i løpet av, eller ved avslutning av ungdomsskolen.
Søvnproblemer, depresjon og ensomhet utpeker seg som bekymringsfulle faktorer i ungdomsgruppen.
Doping: Flere instanser som jobber med barn og unge beskriver problemer knyttet til bruk av anabole
steroider, men det er ikke gjennomført undersøkelser om dette i kommunen. (Det har tidligere vært
arbeidet med etablering av et antidopingnettverk i Gjøvikregionen. Dette er ikke iverksatt, men bl.a.
Totenbadet er knyttet opp til Antidoping Norge og «Rent senter», d.v.s. at det kan tas dopingprøver
ved Totenbadet).
Bruk av dopingmidler og anabole steroider øker faren for å utvikle psykiske helseplager og er nært
knyttet til bruk av rusmidler.
Offentlige tjenester: Grunnskolen, ungdomskontaktene og helsesøstertjenesten har kontakt med et
betydelig antall barn med atferdsvansker. Barn med atferdsvansker i tidlig alder har større
sannsynlighet for å utvikle rusproblemer senere i livet. Barneverntjenesten og helsesøstertjenesten
melder om problemer i familier som omhandler, vold, rus, psykiske plager og omsorgssvikt. Det
gjennomføres flere tiltak i skolene for å veilede, informere og komme i dialog med foreldre om tema
som omhandler alkohol, rusmidler og holdninger. Det er en utfordring at det kan være vanskelig å nå
foreldrene til barn i risikogrupper ved de etablerte tiltakene i skolen, da disse foreldrene ofte ikke
møter til fellesarrangementer og foreldremøter.
Videregående skole melder om et økende antall elever med psykiske helseplager. Skolen har i flere år
hatt høy frafallsprosent, men denne er nedadgående grunnet intensiv innsats på området. Skolen
opplever det vanskelig å følge opp elever som ruser seg eller det er mistanke om rus da disse elevene
har stor fravær, og unndrar seg kontakt med skolen i stor grad. Da videregående opplæring er en
rettighet og ikke en plikt står skolen ofte uten mulighet til å kunne iverksette relevante tiltak i slike
tilfeller. Samarbeid med kommunale tjenester og lokalt politi er avgjørende for å kunne fange opp
disse elevene. (Se nærmere i kap. 5.7.1)
Psykiatritjenesten melder om utfordringer knyttet til at personer med kombinert rus og psykiske lidelser
faller mellom to stoler og ikke får tilstrekkelig hjelp på et tidlig nok tidspunkt. Tjenesteområdene i
kommunen som møter unge voksne som NAV, Psykisk helse og miljøarbeidertjenesten beskriver
utfordringer knyttet til unge voksne med store psykiske problemer, gjerne kombinert med rus. De er
ofte mangelfullt diagnostisert og bor i mange tilfelle hjemme hos sine foreldre. Det er nærliggende å
tro at deres problemer har vart over tid og hvis man hadde kommet inn tidligere med tiltak kunne en
del av symptomene blitt redusert.
Tiltaksteamet i NAV beskriver et forholdsvis stort etablert rusmiljø med i hovedsak høy
gjennomsnittsalder. De ser imidlertid også noe økning i gruppen yngre som bruker illegale rusmidler.
Tiltaksteamet kjenner til ca. 70 personer som er jevnlige brukere av illegale rusmidler. Dette i tillegg til
personer hvor det er bekymring eller mistanke om bruk av illegale rusmidler. Pr. 01.04.2016 mottar 26
personer bistand fra flere kommunale tjenester til oppfølging i forbindelse med Legemiddelassistert
rehabilitering (LAR-behandling).
I følge brukere Tiltaksteamet er i kontakt med er det stor tilgang på illegale rusmidler i kommunen.
I Vestre Toten er det rusbasert kriminalitet som i stor grad involverer arbeid fra politiets side. Dette
gjelder både rent misbruk av ulovlige substanser, bilkjøring under påvirkning av rusmidler, samt
vinningskriminalitet utført i ruset tilstand som et ledd i å skaffe seg tilgang til både rusmidler og dekke
primærbehovene. Politiet mottar også en del anmeldelser for bruk av vold av mildere eller grovere art.
Det meste av volden er erfaringsvis som oftest utført under påvirkning av rusmidler. Det er heller ikke
uvanlig at den groveste volden som utføres på offentlig sted gjøres i affekt og under påvirkning av
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både rusmidler og inntak av anabole steroider. Det er også et økt fokus på å avdekke vold i hjemmet,
noe som også er vold utført i affekt, men i mer varierende grad under påvirkning av rusmidler.
I motsetning til storbyene foregår det lite distribusjon og bruk av narkotika ute i det offentlige rom.
Dette gjøres i all hovedsak bak husets fire vegger og bidrar til at det er et relativt lukket miljø.
Mål om økt og formalisert samarbeid med andre instanser vektlegges av alle enheter for å gi god og
helhetlig oppfølging, og for å sikre kontinuiteten i arbeidet.
3.2.1 Straffbare forhold (utdrag fra politiets statistikk over registrerte saker i Vestre Toten).
Statistikkutdrag fra Vestoppland politidistrikt vedr. registrerte saker i Vestre Toten 2011 og 2015, der
sannsynlighet for at de fleste er begått i (be)ruset tilstand er stor:

Legemsfornærmelse/-beskadigelse
Påvirket/beruset, vegtrafikkl. §22.1
Alkoholloven (ulovl. prod., serv.,
div
Ordensforstyrrelse, rus
Narkotikaforbrytelser (oppbev.
m.v.)

2011

2015

27
33
3

23
29
1

0
50

1
38

3.2.2 Salgsstatistikk fra Vinmonopolet
Vinmonopolet på Raufoss, salgsutvikling tre valgte år.
Solgte vareliter
(1000 liter)
Brennevin
Sterkvin
Svakvin
Øl
Alkoholfritt
Totalt

2010

2014

2015

38
2
109
1,3
0,2

37

37

129
3,9

130
4,9

172

175

151

4. Rusmiddelpolitiske mål og strategier
4.1 Nasjonale mål og strategier
 Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet 2016 - 2020 ble lagt fram 13.11.2015.
Regjeringen legger opp til en «helhetlig opptrappingsplan som tar for seg de tre innsatsområdene
tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester med 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 fanges opp og hjelpes tidlig.
3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenestetilbud.
4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

‐
‐
‐

Mål 1: Tydelig folkehelseperspektiv
Mål 2: Bedre kvalitet og økt kompetanse
Mål 3: Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering
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‐
‐

Mål 4: Forpliktende samhandling
Mål 5: Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende

For å nå målene i opptrappingsplanen ønsker regjeringen blant annet å:
‐ Styrke kommunale tjenester til personer med rusproblemer gjennom vekst i frie inntekter, øke
behandlingskapasiteten, redusere ventetiden til behandling.
‐ Øke kompetanse om rus- og avhengighetsproblematikk i alle sektorer generelt, og særskilt for
personell innen de kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester hvor også
kompetansetiltak rettet mot rus og psykisk helse inngår.
‐ Sikre at alle får individuell plan og tilbud om oppfølging av koordinator
‐ Heve kvaliteten på tjenestene ved å innføre kvalitetsindikatorer, kartleggingsverktøy, veiledere
og faglige retningslinjer
‐ Styrke arbeidet med oppfølging av barn av psykisk syke og barn av personer med
rusproblemer,- etter erfaringer fra modellkommuneforsøket.
‐ Systematisk utprøve og evaluere tiltak for tidlig intervensjon, heve kunnskapen om barn som
trenger hjelp og utvikle strategier for tiltak overfor utsatte barn og unge.
‐ Øke antall tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne, videreutvikle ulike tiltak for å øke
arbeidslivstilknytning for personer med rusproblemer.
‐ Styrke ettervernstilbudet både etter utskriving fra behandlingsinstitusjon og fengsel.
‐ Synliggjøre gevinsten av rusmiddelforebyggende arbeid i arbeidslivet og stimulere stat og
kommune til å gå foran med et godt eksempel gjennom en ledelsesforankret rusmiddelpolitikk.


Samhandlingsreformen ble iverksatt 01.01.2012. Formålet er å forebygge mer, behandle
tidligere og samhandle bedre. Flere oppgaver og mer ansvar skal legges til kommunene.
Dette gjelder også innenfor rusfeltet.



Folkehelseloven: Trådte i kraft 01.01.2012 som en del av samhandlingsreformen. Lovens
formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale
helseforskjeller. Målet med loven er å gjøre noe med alle de ulike påvirkningsfaktorene i
samfunnet som kan ha innvirkning på folkehelsen. Det innebærer at hensikten ikke er å sette i
verk tiltak og reparere etter at sykdom, skade eller lidelse er oppstått, men å redusere de
negative eller øke de positive påvirkningsfaktorene som fremmer folkehelse og forebygger at
sykdom, skade eller lidelse oppstår eller utvikler seg.

4.2 Kommunens mål og strategier
Hovedmål: Vestre Toten kommune tilslutter seg regjeringens mål om å redusere de negative
konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for (lokal)samfunnet.
Dette gjennom å:
1. Redusere det totale alkoholforbruket i kommunen
2. Redusere rusmiddelrelaterte problemer i kommunen
3. Drive effektivt forebyggende og rusforebyggende arbeid gjennom aktiv salgs- og
skjenkepolitikk, opplysningsvirksomhet og holdningsskapende arbeid samt direkte tiltak mot
risikoutsatte grupper og enkeltpersoner
4. Gi god og helhetlig oppfølging til familier og unge for å forebygge rusproblemer
5. Gi effektivt rehabiliterings-, etterverns-, aktivitets- og omsorgstilbud for rusmiddelbrukere
4.2.1 Strategi basert på rusmiddelsituasjonen i Vestre Toten:
 Økt samhandling og samordning av tjenester
 Fokus på tidlig intervensjon
 Styrke det forebyggende arbeidet i skolene
 Heve debutalder for bruk av alkohol, snus og tobakk gjennom forebyggende og
holdningsskapende arbeid
 Opprettholde og videreutvikle rusfrie tilbud til barn og unge
 Tiltak overfor risikoutsatte grupper
 Forebygge frafall i videregående skole
 Tiltak rettet mot gruppen unge voksne som bruker illegale rusmidler
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Tiltak rettet mot gruppen tidligere tunge rusbrukere som er i positiv endring og trenger rusfrie
nettverk og arbeidstilpasningstiltak

4.2.2 Hovedmål for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere
Kommunen vil gjennom strukturert samarbeid mellom ulike tjenester forbedre tilbudet om rådgivning,
hjelp og behandling for personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende.
Beskrives i kapittel 6: Oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere.
4.2.3 Hovedmål og strategi for alkoholpolitisk handlingsplan
Det kommunale bevillingssystemet for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal bidra til å oppnå
de nasjonale mål som er satt for alkoholpolitikken, og samtidig gi rom for kommunalt alkoholpolitisk
skjønn og lokal tilpasning.
Strategi:
 Elementene fra ”Avogtil”-strategien og de alkoholfrie sonene skal legges til grunn ved vurdering av
søknader om salgs- og skjenkebevillinger.
 Salgs- og skjenkepolitikken skal utøves på en slik måte at skadevirkningene blir minst mulig.
 Salgs- og skjenkepolitikken skal sikre at det ikke skjenkes der barn og ungdom ferdes.
 Salgs- og skjenkepolitikken skal bidra til å heve debutalderen for alkohol ved kontroll av salgs- og
skjenkesteder.
Beskrives i kapittel 7: Alkoholpolitisk handlingsplan.

5. Tiltak for å nå de kommunale målene
Tidlig intervensjon/tidlig inngripen er viktig for å oppdage problematikken tidlig. Dette krever
tverrfaglighet. Gode rutiner rundt samarbeid om barn man er bekymret for er ofte mangelvare og viktig
for å få til tidlig intervensjon i praksis. Godt samarbeid anses som viktig for alle instanser som jobber
med barn. Regelverket i samhandlingsreformen og folkehelseloven er sentralt i kommunenes arbeid..
Alle norske kommuner har ansvar for å utforme tiltak for å redusere negative konsekvenser av
rusmiddelbruk.
I tillegg til de lovpålagte tjenestene har kommunen flere ikke-lovpålagte tjenester som driver
forebyggende arbeid blant barn og unge. Kombinasjonen av dette er avgjørende for å gi et
tilfredsstillende tilbud. Sammen med et variert tjenestetilbud innenfor kommunale tjenester engasjerer
ulike lag og foreninger seg sterkt i forebyggende ungdomsarbeid. Kommunen har et aktivt kultur- og
idrettsmiljø.
5.1 God og helhetlig oppfølging til familier og unge for å forebygge rusproblemer gjennom økt
samarbeid og samordning av tjenester
5.1.1 Samordne tjenestene som jobber med rusforebygging gjennom innføring av SLTmodellen (Samordningsmodell for Lokale forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet).
SLT-modellen innebærer en samordning av lokale rus – og kriminalitetsforebyggende tiltak i tre nivå,
med deltagere fra lokalt politi, kommunen, frivillige lag og foreninger og lokalt næringsliv. Stillingen
som SLT-koordinator ble etablert i kommunen i 2011, men har ikke vært besatt de senere årene. Det
er sterkt ønskelig at stillingen prioriteres gjenopprettet.
5.1.2 Initiere økt samarbeid med eksterne aktører; BUP, DPS og Sykehuset Innlandet
Barn som har foreldre med rus- og /eller psykiske plager har økt risiko for selv å utvikle problemer.
Oppfølgingen krever nært samarbeid mellom kommunale og statlige aktører for å sikre en trygg og
forutsigbar omsorgssituasjon for barna. For barn/unge som selv er i behov av behandling er det
avgjørende med godt samarbeid mellom behandlende instans og det kommunale hjelpeapparatet for
å gi helhetlig og tilstrekkelig bistand. Sentrale retningslinjer legger opp til at barn og unge med
moderate til alvorlige vansker skal henvises BUP, mens de med lettere psykiske vansker skal gis et
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kommunalt tilbud. Det fordrer mer av kommunen ifht samordning av tilbudet. Kommunepsykologen blir
sentral i tilbudet.
Interkommunalt nettverk «Barn som pårørende» er et samarbeid mellom helsesøstertjenesten og
barneverntjenesten i kommunene, og de som jobber med barn i Sykehuset Innlandet (barneansvarlige
og BUP). Møtes en gang i semesteret til temasamlinger.

5.2 Tidlig intervensjon
5.2.1 Forebyggende tiltak rettet mot gravide og spedbarnsforeldre
Det tidligere prosjektet «Modellkommunesatsingen» gikk over i opplæringssatsingen «Med barnet i
mente» som var en opplæring rundt behandlingslinjene i Sykehuset Innlandet. Begge deler er nå
avsluttet og har endt opp i bl.a. handlingsplaner ifht mistanke om vold, rus, alvorlig psykisk sykdom.
Handlingsplanene skal være implementert i alle etater i kommunen. Det er regelmessige nye
opplæringsøkter for nyansatte.
Svangerskap og småbarnstid er en periode i folks liv hvor man er motivert for å ta imot hjelp. I tillegg
er det stort fokus i fagmiljøet på at god ivaretakelse av barnet i denne fasen er avgjørende for at
barnet skal ha en best mulig utvikling. En viktig faktor er da å jobbe med samspills-kompetansen til
foreldrene. Vestre Toten kommune har innført kartlegging av alle gravide og spedbarnsmødre ifht
psykisk helse, rus og vold. Etter kartlegging skal en kunne sette inn gode tiltak for den enkelte.
Tiltak som er innført:















Hjemmebesøk til alle
Tettere samarbeid mellom jordmor og fastlege. Dette er innført.
Det er også laget en samarbeidsavtale mellom helsestasjonen og fastlegene rundt
skolestartundersøkelsen, henvisninger og forpliktelse til å orientere den andre instansen
ved store endringer.
Kartleggingsverktøy (EPDS, Tweak og AAS) for å avdekke depresjon og rusproblemer og
vold hos gravide og mødre og deres samboere.
Åpen helsestasjon hvor brukeren får et tverrfaglig tilbud på helsestasjonen (NAV,
barnevern, psykisk helse og helsesøster). Fast tilbud en dag pr. uke.
Samarbeid med barnevern, fysioterapeut og førskolelærer i 2, 4 og 8 mnds gruppene på
helsestasjonen. Samarbeid med fysioterapeut er satt i system og er ukentlig.
Fysioterapeut deltar fast på grupper i helsestasjonen ved 4 mnd. alder. Førskolelærer
deltar på 10 mnd. gruppesamlingene. Samarbeidsarenaene med barneverntjenesten er
fortsatt under utvikling.
Småtrølltræff: Et lavterskeltilbud i samarbeid mellom kulturskolen, helsestasjonen og
frivilligsentralen - et nettverksbyggende tiltak. Godt etablert, 10 uker om høsten og 10 uker
om våren. God oppslutning.
Handlingsplanene som er utarbeidet for bruk i vår kommune er implementert slik at det
skal være lik og sikker praksis i møte med mistanke om rus/psykisk sykdom/vold.
Drøftingsteam er etablert som et tverrfaglig team hver 2. uke, hvor spørsmål kan tas opp
av alle som jobber med barn og unge. Teamet består av representanter for
barneverntjenesten, helsesøstertjenesten, NAV, psykiatritjenesten, førskolelærer og
psykolog.
Sped- og småbarnsgrupper på helsestasjonen, et gruppetilbud for foreldre som strever
med foreldrerollen, og foreldre som ønsker å øke sin kompetanse. Helsestasjonen tilbyr
Cirkle og security (COS) kurs for alle foreldre. Det er et kurs for å styrke
foreldrekompetansen. Kurset arrangeres to – tre ganger i semesteret.
Nært samarbeid mellom helsestasjon og barnehagene på flere arenaer.
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5.3 Styrke det forebyggende arbeidet i skolene
5.3.1 Miljøterapeuter i barneskolene
Korta skole og Reinsvoll skole deler miljøterapeut i 50% stilling på hver skole. Det er sårbart kun å
være én person i en slik stilling, og det kan/bør vurderes hvordan midlene brukes, alternativt styrke
helsesøstertjenesten.
5.3.2 Miljøterapeuter/-arbeider på hver ungdomsskole
Det er ansatt en miljøterapeut og en vernepleier på hver ungdomsskole. De har forskjellige
stillingsinstrukser og utfyller hverandre godt. Det kan være en utfordring at man ikke når de foreldrene
som man vurderer har mest behov for nettverksutvikling, opplæring og dialog med skolen gjennom
programmer og initiativ som retter seg mot alle. Miljøarbeid i skolen er et godt verktøy for å kunne
drive bedre forebyggende arbeid.
5.3.3 Styrke helsesøstertjenesten i ungdomsskolen
Reinsvoll ungdomsskole har p.t. ca. 40% helsesøsterstilling, Raufoss ungdomsskole noe mindre. Det
er ønskelig med mer. Uheldig med delt helsesøsterstilling på en skole, da det bør være én person å
forholde seg til. Helsesøster har mye kompetanse på ungdomshelse. Ungdommenes vansker er ofte
sammensatte og krever et godt tverrfaglig samarbeid. Ved å styrke skolehelsetjenesten i
ungdomsskolen vil en kunne utvide tilbudet til ungdommene. Ved å øke helsesøsters tilstedeværelse
på skolene vil en nærme seg de nasjonale føringene for skolehelsetjenesten.
5.3.4 Foreldrenettverk i barneskole og ungdomsskole
Et godt nettverk er med på å gi barn og unge en trygg oppvekst.
Det er utarbeidet et opplegg for nettverksbygging fra tidlig skolealder som heter ”Foreldrenettverk fra
1.klasse”. Tanken bak ”foreldrenettverk” er at foreldre til barn som er mye sammen blir kjent med
hverandre, slik at de på en naturlig måte kan ha kontakt og samvær for å drøfte forhold som angår
barna. Nettverket er også et utgangspunkt for å bevisstgjøre de foresatte på sin rolle overfor barna.
På ungdomsskolene bygges foreldrenettverket gjennom foreldremøter. De fleste barneskolene har
opplegg for å bygge foreldrenettverk.
5.3.5 Forebyggende virksomhet i ungdomsskolen
‐ Örebro Preventionsprogram (ÖPP) ble tidligere benyttet som metode i det forebyggende
arbeid. Av ulike grunner er ikke det videreført, bl.a. grunnet reduksjon innen
ungdomskontakten. Raufoss ungdomsskole samarbeider tett med forebyggende enhet i
politiet, og ser på dette som et svært godt forebyggende tiltak.
‐

Natteravner i Raufoss plukkes ut blant foreldre i ungdomsskolen.

‐

«Jeg vil trives» (videreutvikling av Trygg Oppvekst - modningsprogram for barn og unge):
Reinsvoll ungdomsskole planlegger etablering av dette gruppearbeidet, mens Raufoss
ungdomsskole ønsker å rette sitt forebyggende arbeid mot hele klasser.

5.4 Heve debutalder for bruk av alkohol, snus og tobakk gjennom forebyggende og
holdningsskapende arbeid
Forskningsresultater på rusområdet viser at jo høyere gjennomsnittlig debutalder for bruk av
rusmidler, jo mindre blir skadevirkningene totalt sett både i befolkningen og i et
samfunnsmessig/økonomisk perspektiv. Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen gir et grunnlag for å
ha et spesielt fokus på elevene i ungdomsskolen og på foreldreinvolvering.
5.4.1 «Fri» inn i fagplanen
«Fri» er et treårig program for ungdomskolen som har som hovedmål å forhindre at eleven begynner å
røyke. Programmet er anbefalt av Helsedirektoratet på grunnlag av gode resultater. Programmet er
godt forankret i fagplanen på ungdomsskolene.
5.4.2 «AV-OG-TIL»
«AV-OG-TIL» ble gjennomført i Vestre Toten som prosjekt fra 2006 og noen år framover. Flere av
prinsippene og strategiene fra «AV-OG-TIL» har vært førende for kommunens alkoholpolitikk etter
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dette. Det har imidlertid ikke vært noen systematisk oppfølging av dette, og kommunen har heller ikke
videreført samarbeidet med «AV-OG-TIL»-organisasjonen. Selv om det er ulike syn på alkohol i
samfunnet, kan allikevel de fleste enes om at det finnes sammenhenger der alkohol ikke bør
forekomme (alkoholfrie soner). Dette kalles punktavhold- og er hovedessensen i «AV-OG-TIL»:
Det handler om å unngå alkohol i følgende situasjoner:
 Trafikk
 Arbeidsliv
 Idrett og friluftsliv
 Graviditet
 Samvær med barn og ungdom
 Konflikter
 Sorg og depresjoner
 Båt og badeliv
Dette holdningsskapende arbeidet knyttes i stor grad til de arenaene der barn/unge og deres foresatte
har en tilknytning (eks. skole og fritidsarenaer). Kommunen ønsker å bidra med kunnskap og verdier
som kan være med å endre befolkningens syn på alkohol. Foreldrene er de viktigste rollemodellene
for sine barn, og voksne bør derfor vurdere å avstå fra bruk av alkohol der barn er tilstede.
En rekke av de alkoholfrie sonene omhandler også situasjoner der kun voksne er til stede. Det
tilstrebes likevel å utvikle en samværskultur der de voksne har et bevisst forhold til når det passer og
når det ikke passer å bruke alkohol. Kommunen som arbeidsgiver har bl.a. utarbeidet ”Normer for
alkoholbruk for ansatte i Vestre Toten kommune”. Det kan være naturlig å se dette i sammenheng
med kommunens arbeidsgiveransvar og de ansattes rolle som normsendere i befolkningen.

5.5 Opprettholde og videreutvikle varierte, rusfrie tilbud til barn og unge
Ved tildeling av økonomiske midler til frivillige lag og foreninger, stiller Vestre Toten kommune krav om
at styrene har vedtektsfestet rusfritt miljø for barn og unge under 18 år.
En del barn/unge velger ikke å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Samtidig vet vi at barn og unge
uten faste fritidsaktiviteter oftere får problemer av ulik art og omfang. For bedre å kunne nå alle
barna/unge, har kommunen flere såkalte lavterskeltilbud bl.a. helsestasjon for ungdom,
ungdomskontakten, ungdomshuset, «Ungdom i arbeid» etc.

5.6 Tiltak overfor risikoutsatte grupper
Tiltakene er basert på vurderingen av situasjonen i Vestre Toten kommune.
5.6.1 Barn med atferdsvansker
 Guttegrupper og jentegrupper: Raufoss ungdomsskole har periodevis guttegruppe og
jentegruppe, hovedsakelig ifht. atferd. Tilbudet finnes også på Reinsvoll ungdomsskole.
 Rekruttere flere støttekontakter
 Styrke miljøtjenesten i barne- og ungdomsskolene
 Økt samarbeid med barneverntjenesten og andre aktører
 Økt bruk av Konfliktrådet i straffesaker
 Samordne lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak gjennom re-etablering av SLTordningen.
5.6.2 Tiltak rettet mot barn som har foreldre med rus- eller psykiske vansker
 Fra bekymring til handling; felles strategi for intervensjon ved mistanke / bekymring
 Samarbeid mellom Barneverntjenesten og andre kommunale aktører
 Samarbeid med DPS og Sykehuset Innlandet avd. Reinsvoll
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5.6.3 Barn og unge med minoritetsbakgrunn
 Det er utarbeidet lokal handlingsplan mot ekstremisme og radikalisering. Denne kan sees
som et viktig middel for å forebygge og komme tidlig inn med kriminalitetsforebyggende tiltak.
5.6.3 Tertiærforebyggende tiltak rettet mot unge som bruker illegale rusmidler
De forrige planene har ikke fokusert på gruppen unge voksne som har startet bruk av illegale
rusmidler. Både lokalt politi og kommunale tjenesteområder ser et økende problem i denne gruppen.
Det foreslås at det opprettes et ressursteam fra flere enheter som jobber på tvers av skoler ut fra
behov (f.eks. miljøterapeut/vernepleier/helsesøster/ungdomskontakt/politi) i et målrettet samarbeid!

5.7 Forebygge frafall i videregående skole
5.7.1 Prosjekt «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole»
Samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Dette er en
nasjonal satsing og en videreføring av «Ny Giv»-satsingen som ble lansert i 2010. Erfaringene fra Ny
Giv førte til at forsøket med NAV-veileder i videregående skole ble lansert i 2012. NAV Vestre Toten,
NAV Østre Toten og Raufoss videregående skole søkte om deltakelse og kom med i prosjektet
sommeren 2015. Målet er økt gjennomføring av videregående opplæring gjennom forebygging og
tidlig innsats overfor ungdommen ved hjelp av veiledning og bistand under opplæringstiden, samt
sikre en god overgang til og integrering i arbeidslivet. I praksis betyr det at to NAV-veiledere fra
henholdsvis NAV Vestre Toten og NAV Østre Toten (2 stk. 100% stillinger dekket av prosjektmidler)
har arbeidsplass ved Raufoss videregående skole fire dager i uka. Den femte dagen er veilederne en
del av ungdomsteamet ved NAV-kontoret.
5.7.2 Ungdom og arbeid/aktivitet
Det anses svært viktig å forhindre lediggang blant ungdom. Når ungdom avbryter videregående
opplæring uten å ha jobb er det viktig at det raskt kartlegges årsaker til avbrutt skolegang, motivere til
arbeid/skole, gi god og tett oppfølging og stille klare krav. Dette krever godt samarbeid mellom
videregående skole, Oppfølgingstjenesten, NAV, næringslivet og andre kommunale og statlige
tjenester. Det er ulike årsaker til at ungdommer avslutter skolegang og det må derfor finnes ulike
sysselsettingstiltak.
Lavterskeltilbudet «Ungdom i Arbeid» tar imot ungdommer i arbeidstrening, og utfører ulike oppgaver i
kommunale tjenester.
Arbeidstreningsprosjektet i ISIFLO er et annet tiltak som også brukes til
sysselsettingstiltak/arbeidstrening for ungdom.
Ungdom er en prioritert målgruppe i NAV og NAV-kontoret har et eget ungdomsteam som jobber tett
og målrettet opp mot de øvrige instansene for å få ungdom ut i jobb/aktivitet så raskt som mulig.

5.8 Antidoping
Det har tidligere vært arbeidet med etablering av et antidopingnettverk i Gjøvikregionen. Dette er ikke
iverksatt, men bl.a. Totenbadet er knyttet opp til Antidoping Norge og «Rent senter», d.v.s. at det kan
tas dopingprøver ved Totenbadet. Det er behov for å utrede situasjonen i regionen for å kunne sette i
verk målrettede tiltak. Det kan også være behov for å øke kunnskap om doping blant aktuelle aktører
og spre kunnskap og informasjon til innbyggere i kommunen, spesielt til unge og deres foreldre.
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6. Oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere
6.1.1 Lovgrunnlag for hjelp og behandling
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester omhandler bl.a. opplysning, råd, veiledning og tiltak,
herunder tvangstiltak, overfor rusmiddelmisbrukere. For øvrig gjelder lov om pasient- og
brukerrettigheter også for rusmiddelmisbrukere.
Spesialisthelsetjenesten har ansvaret for avrusning, utredning og spesialisert behandling.
Dersom barneverntjenesten blir gjort kjent med at en person under 18 år ruser seg vil det kunne settes
i verk tiltak i henhold til Barnevernloven.
6.1.2 Kommunens tjenester til rusmiddelmisbrukere
Omsorg og rehabilitering for rusmiddelmisbrukere foregår ved ulike arbeidsmetoder fra kommunens
tjenester,- gjennom utarbeidelse av Individuell Plan, etablering og drift av ansvarsgrupper,
koordineringsvirksomhet omkring den enkelte bruker, nettverksarbeid og bistand i bolig.
Tverrfaglige samarbeidsrutiner vektlegges og videreutvikles til beste for bruker.
Aktuelle tjenester overfor rusmiddelmisbrukere er NAV, legetjeneste, hjemmetjenester
(hjemmesykepleie, miljøarbeidertjeneste og hjemmehjelp), kommunal psykiatritjeneste,
miljøarbeidertjeneste, støttekontakttilbud, sysselsettingstilbud. Ved ønske om/behov for behandling
må pasienten/brukeren henvises til Rusmiddelteamet via NAV eller fastlegen.
6.1.3 Tjenester til personer med langvarig rusmiddelmisbruk og samtidig psykiske lidelser
Kommunen har et omfattende ansvar for tilbud til personer med rusproblemer og psykiske lidelser
som særskilt involverer omsorgstjenestene og NAV. I mange tilfelle omfatter dette tilbud og tiltak
overfor de samme personene, men hvor de rusrelaterte tjenestene ytes via tiltaksteamet i NAV og
tjenestene knyttet til psykisk helse ytes via omsorgstjenestene.
Det kan se ut som om denne organiseringen av tjenestene ikke er optimal for i sikre best mulig
samordnede tjenester til denne brukergruppen. Det er derfor fra rådmannens side satt i gang et
arbeid for å vurdere framtidig organisering av tjenestene. Dette arbeidet skal være gjennomført innen
01.10.2016.
6.1.3 Legemiddelassistert rehabilitering
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et tilbud til opiatmisbrukere.
Ansvarsforholdene omkring LAR er regulert via sentrale retningslinjer. LAR Oppland v/DPS Gjøvik
behandler søknader om inklusjon i LAR. Tilbudet består hovedsakelig i kontrollert bruk av såkalt LARmedikament. Retningslinjene pålegger kommunens helse- og sosialtjeneste ansvar i forhold til
primærutredning, innsøking og oppfølging av tiltaket.
Pr. 01.04.2016 er det 26 personer som er inkludert i LAR-tiltak i Vestre Toten. Foruten NAV er det
hovedsakelig legetjenesten og omsorgstjenesten som er sentrale samarbeidspartnere på kommunalt
nivå. Andre sentrale samarbeidspartnere er Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) ved Sykehuset
Innlandet og apotekene på Raufoss.

6.2 Tiltak



Et kommunalt variert og forutsigbart botilbud
Opprettholde «HUSET» som et lavterskeltiltak, en møteplass og et værested for
rusmisbrukere
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Videreutvikle tiltak som kan gi tilbud om sysselsetting og andre meningsfulle aktiviteter
som ledd i en rehabiliteringsprosess for personer som har blitt rusfrie

6.2.1 Boligtiltak med oppfølging for rusmiddelmisbrukere
Det å ha en akseptabel boligsituasjon er en grunnleggende forutsetning for å kunne delta i samfunnet
og kunne være tilgjengelig for behandling og andre hjelpetiltak. Det er derfor viktig å ha et variert og
stabilt kommunalt botilbud med et tett samarbeid med den kommunale boligstiftelsen. Fra 2013 har
kommunen v/NAV hatt en fast stilling for boveileder som bl.a. yter praktisk bistand og
oppfølging/veiledning i bolig til rusmiddelmisbrukere (og andre) behov for bistand. Tiltaket er svært
nyttig med tanke på å sikre stabile boligforhold, hindre ufrivillige flyttinger og bidra til mer økonomisk
forutsigbarhet for den enkelte. Det er tett samarbeid med kommunal boligtjeneste og boligstiftelse.
Fra 2016 har NAV etablert et forsøk med nødbolig for personer som akutt blir uten bolig. Boligen er
nøkternt møblert og skal kun tilbys for en kort periode inntil annen mer permanent bolig er anskaffet.
Tiltaket gir både en økonomisk gevinst ved at en unngår andre kostbare midlertidige boligløsninger,
samtidig som det gir mulighet til tettere oppfølging fram mot annen bolig.
6.2.2 Oppfølging av rusmisbrukere
«HUSET» er et skadereduserende lavterskeltiltak som ble etablert som prosjekt i 2009, og videreført
inn i ordinær drift fra 2013. Målet er å tilby rusmiddelmisbrukere skadereduserende helse- og
sosialtjenester gjennom samtaler, råd og veiledning, ernæring, enkelt sårstell, dusjmuligheter, vask av
tøy og videreformidling til andre tjenester. Personalet ved HUSET er en del av tiltaksteamet ved NAV
og i tillegg til ovennevnte tiltak gis det også økonomisk råd og veiledning, oppfølging i forhold til LAR,
boligtjenester og øvrig bistand til praktiske gjøremål. Målgruppa og brukerne er todelt. «Tunge»
misbrukere i mer eller mindre aktiv russituasjon utgjør hovedtyngden av brukerne på HUSET (30 – 35
brukere årlig). LAR-brukere og andre mer eller mindre rehabiliterte følges opp av tiltaksteamet og
psykiatritjeneste (25 – 30 brukere årlig). Tiltaket finansieres delvis gjennom øremerkede
tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. (Tiltaksteamet inkl. pers. ved HUSET utgjør pr. april 2016, 3,25
årsverk).
6.2.3 Rehabilitering
Behandlingstiden i døgnbehandling kuttes stadig ned, og personer som har vært i behandling har
større behov for oppfølging nå enn tidligere. Det er en tydeligere ansvarsfordeling mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene om oppgaver. Det vil si at kommunene i større grad enn
tidligere har ansvar for de sosiale tiltakene som bolig, arbeid og nettverk, og spesialisthelsetjenesten
har i større grad fokus på den somatiske og psykologiske behandlingen. For å få til en vellykket
behandling /rehabilitering må alle disse tiltakene fungere, det krever økt grad av samarbeid mellom
kommune og spesialisthelsetjenesten og fra kommunens side økt oppfølging, flere tiltak og bedre
samhandling internt.
I tillegg til egnet bolig er aktivitet/sysselsetting en forutsetning for å lykkes i en rehabiliteringsprosess.
En stor andel av personer som har vært etablerte rusmisbrukere gjennom flere år har liten eller ingen
arbeidserfaring og etter mange år uten sysselsetting er de ikke klare for å delta i det ordinære
arbeidsmarkedet. Det er også vanskelig å få bedrifter til å ansette denne gruppen, også i praksis med
støtte fra NAV. Det er et behov for tilrettelagt, kompetansegivende lavterskel sysselsettings /
aktivitetstiltak for personer som har blitt rusfrie. Arbeidstreningsprosjektet ISIFLO er et tiltak som
benyttes med stort hell også for personer som har blitt rusfrie, men for mange som fortsatt har et aktivt
rusmisbruk er dette «et trinn for høyt».
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7. Alkoholpolitisk handlingsplan
med retningslinjer for behandling av bevillingssøknader
Hovedmål
Det kommunale bevillingssystemet for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal bidra til å
oppnå de nasjonale mål som er satt for alkoholpolitikken, og samtidig gi rom for kommunalt
alkoholpolitisk skjønn og lokal tilpasning.
Delmål
 Elementene fra «AV-OG-TIL»-strategien og de alkoholfrie sonene skal legges til grunn ved
vurdering av søknader om salgs- og skjenkebevillinger.
 Salgs- og skjenkepolitikken skal utøves på en slik måte at skadevirkningene blir minst
mulig.
 Salgs- og skjenkepolitikken skal sikre at det ikke skjenkes der barn og ungdom ferdes.
 Salgs- og skjenkepolitikken skal bidra til å heve debutalderen for alkohol ved kontroll av
salgs- og skjenkesteder.

7.1 Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol
Alkohollovens formål er å begrense forbruket av alkohol og de samfunnsmessige og individuelle
skader, som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket og
tilgjengeligheten av alkoholholdige drikkevarer. Salgstiden antas å ha direkte betydning for
tilgjengeligheten. I de senere år har man sett en tendens mot stadig lengre åpnings- og skjenketider.
Kommunale skjenketider til sent på natten har utløst en god del debatt. Etter departementets
vurdering er det grunn til å tro at lengre skjenketider medfører økt konsum av alkohol. Dertil er det
påvist en nær sammenheng mellom alkoholpåvirkning og kriminalitet. Det er godt dokumentert at de
mest effektive virkemidlene i alkoholpolitikken er de som reduserer tilgjengeligheten.
7.1.1 Bevillingspolitikken
Kommunens mulighet til å regulere tilgjengeligheten ligger i alkoholloven. Kommunen er
bevillingsmyndighet og kan innen visse rammer regulere tilgjengeligheten av alkohol.
Selv om alkohol er lovlig salgsvare, er alkohollovens system med kommunal bevillingsplikt ment å
sikre at omsetningen skjer i betryggende former. Beslutninger om tildeling av salgs- eller
skjenkebevillinger er skjønnsmessige avgjørelser og lovendring gir kommunen større frihet til å
organisere sitt alkoholpolitiske arbeid ut fra vurdering av lokale forhold.
Alkoholloven gir kommunen utstrakt frihet til å bestemme sin egen alkoholpolitikk og kan fastsette hvor
mange salgs- og skjenkebevillinger den ønsker å ha, gi retningslinjer for hvilke typer arrangementer
og aktiviteter som skal få bevilling, sette grenser for åpningstider og styre kontrollvirksomheten for å
sikre at regelverket etterleves. Den kommunale rusmiddelpolitikken er derfor viktig for å regulere
omsetningen av alkohol og begrense de alkoholrelaterte problemene. Iflg. alkohollovens §§ 3-2 og
4-3 kan kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige
regler, begrunnet i alkoholpolitiske hensyn og alkohollovens intensjoner. Hensynet til å begrense
tilgjengeligheten av alkohol faller åpenbart innenfor lovens ramme.
Kommunene i Gjøvik-regionen samarbeider på mange områder og det har fra flere hold vært ytret
ønske om mest mulig ens retningslinjer, - også i bevillingssaker. Imidlertid er ikke dette planarbeidet
samordnet, verken i tid eller innhold. Kommunene legger forskjellig innhold i sine planer, og
saksbehandlingen foregår også til forskjellig tid.
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7.1.2 Salgsbevillinger
Kommunen har 8 utsalgssteder for alkoholholdig drikk inntil 4,7%i. Fire av disse ligger innenfor
Raufoss sentrum. Alle bevillingene er knyttet til dagligvareforretninger.
7.1.3 Skjenkebevillinger
Kommunen har 11 serveringssteder med skjenkebevilling. 7 av disse har skjenketillatelse for
alkoholholdig drikk i gruppe 2 på avgrenset uteareal fram til kl. 24:00. Kommunen har tre ambulerende
skjenkebevillinger. Disse er ikke knyttet til bestemte personer eller steder.
Kommunen har retningslinjer for skjenking ved enkeltanledninger.
Kommunen har i dag ikke ”tak” på antall alminnelige skjenkebevillinger.
Det tillates ikke noen form for alkoholservering i forbindelse med, og i tilknytning til idrettsarrangement,
og ved nye eller utvidede søknader om skjenking under sommer- og friluftsfestivaler, - hvor familier er
samlet. (Vedtatt)
7.1.4 Salgs- og skjenketiderii
Forskrift for åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk.
(Se vedlegg 1).
7.1.5 Aldersgrenseriii
Aldersgrenser er viktige tiltak for å utsette debutalderen. Den overordnede målsetningen er å bidra til
å redusere barn og unges alkoholbruk. Forskning indikerer imidlertid at forebyggende arbeid rettet
mot ungdomsgruppen også må rette seg mot voksengruppen og rollemodeller. Alkoholbruk er en
aktivitet man sosialiseres inn i, og barn og unge lærer av voksne.
Den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 % eller mer må ha fylt 20 år, og den som
selger eller skjenker annen alkoholholdig drikk må ha fylt 18 år. Dette gjelder likevel ikke servitør med
kokk- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent
alkohol når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.
7.1.6 Saksbehandling ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger
Kommunens behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking mv følger bestemmelsene i
Alkoholloven, vedtak i rusmiddelpolitisk handlingsplan og kommunens retningslinjer for
saksbehandlingen.
Bevillinger gis i utgangspunktet for 4 år og følger kommunestyreperioden, med opphør senest 30.
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Ved endring i alkoholloven fra 01.01.2016 er det gitt
åpning for at kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en
ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for
hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Slike beslutninger kan bare fattes dersom
kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen,
herunder vurdert bevillingspolitikken.
Alle søknader om salgs- og skjenkebevilling undergis en konkret vurdering i samsvar med
alkohollovens bestemmelser og kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. Kommunens
retningslinjer for saksbehandlingen angir hvilke hensyn og avveininger forvaltningsskjønnet skal bygge
på og må være en sentral del av den rusmiddelpolitiske handlingsplanen.
I henhold til alkohollovens §1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan og gi de
politiske organer retningslinjer for alkoholpolitikken. Dette innebærer bl.a. at det gis retningslinjer for
utøvelsen av skjønnet i bevillingssaker som eventuelt kan delegeres til administrasjonen eller andre
organ.
I forbindelse med kommunestyrets behandling av rusmiddelpolitisk handlingsplan i 2012, ble det også
vedtatt «Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune». Disse
retningslinjene foreslås videreført uendret, bortsett fra et tilleggspunkt vedr. bevillingsperiode (jfr.
ovenfor nevnte endring i alkoholloven) samt et tilleggspunkt om prikktildeling som reaksjonsform ved
brudd på alkoholloven. (Se vedlegg 2).
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7.1.7 Gebyr for salg og skjenking
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent og skjenking av alkoholholdig
drikk (§7-1 første ledd) skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet
omsatt mengde alkoholholdig drikk. Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av
gebyret. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende
bevilling, kan departementet bestemme en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten vedtar gebyret.
De kommunale avgiftene på bevillinger til salg og skjenking brukes delvis til å finansiere
kontrollordningen, mens overskytende midler stilles til disposisjon for barne- og ungdomsrådene til
rusforebyggende/rusfrie tiltak. (Kst.-vedtak 86/97). (I 2015 utgjorde gebyrene ca. kr 75 000 i
omsetningsgebyr og ca. kr 75 000 i skjenkegebyr).
7.1.8 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
Kommunen har ansvaret for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, jfr. alkoholloven § 1-9. Det er
et viktig alkoholpolitisk virkemiddel for å redusere problemer knyttet til omsetning av alkohol.
Kontrollen skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene, salgs- og skjenketidene og at det ikke
selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Bevillingsmyndigheten har
hjemmel for når som helst å få tilgang til salgs- og skjenkestedenes lokaler og regnskaper.
Kommunen har siden 2004 hatt kontrakt med Securitas AS om kontrollen med salgs- og
skjenkestedene i kommunen. Ved skjenkestedene inspiseres òg kravet i røykeloven. (I siste fireårsperiode har det vært avholdt ca. 250 kontroller i forbindelse med salg og skjenking. Det har vært ett
tilfelle hvor skjenkebevillingen ble inndratt for en 2 ukers periode).
(Fra 07.2016 er det inngått ny avtale med Trygg24 om kontroll).
Internkontroll:
Det er innført krav til salgs- og skjenkesteder om et internt kontrollsystem som kommunen fører
kontroll med. Det innebærer at bevillingshaver selv har ansvaret for at alle krav som i medhold av
alkoholloven/forskriftene/bevillingen overholdes.
7.1.9 Kunnskapsprøve om alkoholloven
Jfr. alkohollovens § 1-7c, 3. ledd skal styrer og stedfortreder for virksomheter som søker salgsog/eller skjenkebevilling dokumentere kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av
den, innen godkjenning gis. Prøve avlegges i kommunen.
7.1.10 Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger
Alkoholloven gir bevillingsmyndigheten adgang til å inndra en bevilling dersom en bevillingshaver
overtrer bestemmelser i alkoholloven.
Helsedirektoratet har vedtatt en tilføyelse til «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
(Alkoholforskriften)» vedr. inndragning av salgs- og skjenkebevillinger ved brudd på bestemmelser gitt
i eller i medhold av alkoholloven, i form av prikktildelingssystem (§ 10). Dette innebærer en innføring
av normerte regler for inndragning av bevilling. Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å
reagere ved brudd på bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere. Endringen
trådte i kraft 1. januar 2016.
I medhold av endringene i Alkoholforskriften om prikktildeling og inndraging gjeldende fra 01.01.2016,
har administrasjonen samlet disse normerte «regler» i eget skriv. (Vedlegg 3)
Det er viktig at kommunen utnytter sanksjonsapparatet som en del av sin alkoholpolitikk. Det vil,
sammen med den generelle kontrollen av utøvelsen av bevillingene, være det beste virkemidlet
kommunen har for å redusere de sosiale og helsemessige problemene knyttet til bruk av alkohol.
7.2 Oppsummering
Kommunen kan gjennom den kommunale salgs- og skjenkepolitikk gi føringer for hvordan det er
ønskelig at lovlig framstilte rusmidler (alkohol) omsettes i kommunen. Ved at bevillingssystemet for
salg og skjenking er lagt til kommunen, er det gitt et alkoholpolitisk ansvar. Kommunen er en sentral
aktør når de nasjonale alkoholpolitiske målene skal nås. Dersom en skal påvirke totalforbruket av
alkohol, er en blant annet avhengig av et effektivt bevillingssystem for omsetning av alkohol. En
alkoholpolitisk plan kan angi premissene for det alkoholpolitiske skjønn og har i praksis stor
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selvstendighet i valget av retningslinjer som legges til grunn for behandling av søknader om bevilling.
Når det gjelder det alkoholpolitiske skjønn kan man generelt si at alle hensyn som fremmer
alkohollovens formål er relevante. Vestre Toten kommune har gjennom tilslutning til elementene i
”Avogtil”-strategien lagt premissene for hvordan dette skjønnet bør utøves, og det er derfor viktig at de
alkoholfrie sonene blir spesielt ivaretatt ved vurdering av nye søknader om salgs- eller
skjenkebevillinger.

Sluttnoter


Lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk
Lov av 13. desember 1991 og sosiale tjenester m.v
Lov av 19. november 1982 om helsetjenester i kommunene
Lov av 17. juli 1992 om barneverntjenester
Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer

1

Alkoholstyrke, inndeling
Inndeling av alkoholholdig drikk (øl, vin og brennevin) gjøres utfra kategorisering etter alkoholstyrke, slik at alkoholholdig drikk
med samme alkoholinnhold likebehandles. Imidlertid opprettholdes definisjonen av brennevin, fordi loven inneholder en rekke
særregler knyttet til brennevin.
Alkoholfri drikk
: drikk som inneholder under 0,7 %.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: alkoholholdig drikk med høyst 4,7 %.
Alkoholholdig drikk gruppe 2: alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 %.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: alkoholholdig drikk med 22 % eller mer.
1

Salgs- og skjenketider
Jfr. alkoholloven § 3-7: Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst alkoholinnhold enn 4,7 % alkohol, kan skje fra kl.
08:00 til kl 18:00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl 15:00. Salg og utlevering skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide
tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd, men salg er likevel forbudt etter kl 20:00 på hverdager og etter kl 18:00
på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Jfr. Alkoholloven § 4-4:
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 % alkohol eller mer kan skje fra kl 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig
drikk kan skje fra kl 08.00 til 01.00. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke
eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 % alkohol eller mer er forbudt mellom kl 03.00 og 13.00. Skjenking av annen
alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl 03.00 og 06.00.
1

Aldersgrenser
Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 % må ikke skje til noen som er under 18 år.
Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 % eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år.
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Vestre Toten kommune
Sentraladministrasjonen

Vedtatt i kommunestyret:

VEDLEGG 1 til «Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020»
Åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk

Med hjemmel i serveringslovens § 15 og alkohollovens §§ 3 –7 og 4 – 4, er det vedtatt følgende
åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider av alkoholholdige drikker i Vestre Toten
kommune.
1 Serveringssteder :
Serveringssteder i Vestre Toten kommune kan holdes åpne fra kl. 06:00 til kl 02:00 natt til man-, tirs-,
ons-, tors- og fredager.
Natt til lør- og søndager kan serveringsstedene holdes åpne til kl 03:00.
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar og 1. og 17. mai faller på, gjelder
åpningstiden etter dette ledd for disse dager.
Serveringssted i kjøpesenter følger åpningstiden til senteret.
Skjenketider:
Alkoholholdig drikk inntil 22 % (gr. 1 og 2) kan
skjenkes fra kl 08:00 fram til kl. 01:00 på natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00.
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på gjelder
skjenketiden etter dette ledd for disse dager.
Alkoholholdig drikk 22% eller mer (gr. 3) kan
skjenkes fra kl. 16:00 til kl 24:00 natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00.
For hoteller og lukkede selskaper kan det skjenkes (gruppe 3) fra kl 13:00 alle ukedagene.
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, gjelder
skjenketiden for gruppe 3 etter dette ledd for disse dager.
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 er ikke tillatt på stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

2 Uteservering
Serveringssteder med bevilling for uteservering av alkoholholdig drikk, kan skjenke inntil 22 % fram til
kl. 24:00 på godkjent, avgrenset utearealet. Uteserveringen skal holdes lukket fra kl 00:30 til kl. 09:00
alle dager.
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3 Salgssteder:
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% kan ikke skje i tidsrommet kl 20:00 – 08:00 på
hverdager og etter kl 18:00 på dager før søn- og helligdager.
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai.
Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kan salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% ikke finne
sted etter kl 15:00.
Vinmonopolet AS kan holde åpent til klokken 15:00 på påske-, pinse-, og nyttårsaften.
4 Dispensasjon
Rådmannen kan dispensere for disse forskrifter for en enkelt anledning.
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VEDLEGG 2 – Retningslinjer for tildeling av salgs- og
skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommune
Sentraladministrasjonen
Vedtatt i kommunestyret :
Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune
Tildeling av salgs- og skjenkebevilling.
Kommunen kan tildele 2 hovedtyper bevillinger:
 Salgsbevillinger
 Skjenkebevillinger – permanent, ambulerende (sluttet selskap) eller for enkeltanledning
Faste bevillinger gis i utgangspunktet for 4 år og følger kommunestyreperioden, med opphør senest
30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Ved endring i alkoholloven fra 01.01.2016 er det
gitt åpning for at kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for
en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Sentraladministrasjonen har ansvaret for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevilling,
samt administrere kunnskapsprøven i alkoholloven (og etablererprøven for serveringsvirksomhet).
Ved tildeling og fornyelse av salgs-/skjenkebevilling skal det legges vekt på
 om søker er egnet til å inneha bevilling,
 evt. tidligere erfaring med søkers utøvelse av bevilling.
Kommunen skal innhente uttalelse fra politiet, NAV-leder, skatte-/ og avgiftsmyndigheter i forhold til
vandelskravet.
Etter alkoholloven kan kommunen ta næringspolitiske hensyn i sin bevillingspolitikk og alle søknader
skal vurderes individuelt og skjønnsmessig med utgangspunkt i alkoholloven, rusmiddelpolitisk plan og
kommunale retningslinjer.
Spesielt vektlegges antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og
ordensmessige forhold, hensynet til miljøet, bevillingshavers og skjenkestyrers økonomiske vandel.
Dersom det innenfor bevillingsperioden skjer vesentlige endringer på et av disse punktene, er
bevillingshaver pliktig til å søke ny godkjenning. Det er bevillingsmyndighet som avgjør om endringen
er vesentlig.
Det skal benyttes standard søknadsskjema for Vestre Toten kommune.
Salg av øl med inntil 4.7 % alkohol
Vestre Toten kommune kan tillate salg av alkoholholdig drikk inntil 4.7 % (gruppe 1) alkohol i
dagligvarebutikker etter følgende forutsetninger:
 Det vil bli lagt stor vekt på at søker har gode rutiner rundt salget, bl.a. overholde aldersgrensen for
kjøp av alkoholholdig drikk inntil 4.7 %.
 Det er et krav at det er et fysisk klart skille mellom drikk med og uten alkohol.
 Søker må sikre at alkoholholdig drikk ikke er tilgjengelig for forbruker utover kommunens vedtatte
salgstider for alkoholen.
Skjenkebevilling
Vestre Toten kommune skal håndheve bevillingspolitikken strengt og legge vekt på de retningslinjer
som er nevnt i pkt. 1 og etter følgende forutsetninger:
 at virksomheten har en serveringsbevilling før skjenkebevilling kan gis,
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at søker har godt vakthold / kontroll med skjenkingen og følger alkohollovens bestemmelser om
aldersgrenser.
Skjenkebevilling gjelder kun for et definert og godkjent areal. Vesentlige endringer/utvidelser krever
godkjenning.
Det kan gis skjenketillatelse for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved et avgrenset uteareal inntil
serveringsstedet, godkjent av utleier, politi og naboer.
Dersom virksomheten kan gis bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (brennevin), skal stedets
karakter (bar, pub, restaurant, hotell) og målgruppen legges til grunn.
Det vil ikke bli gitt skjenkebevilling til:
 Steder som er særlig innrettet og markedsføres mot ungdom under 18 år og har denne
aldersgruppen som målgruppe, for eksempel diskotek. Dette gjelder òg for tilstøtende lokaler og
lokaler i umiddelbar nærhet.
 Virksomhet knyttet til, eller samlokalisert med mosjons- og idrettsaktiviteter og idrettsarrangement
 Bensinstasjon eller gatekjøkken/kiosk
 Frisør- eller brudesalong
 Kafeteria i åpent butikklokale / kjøpesenter
 Campingplasser
Ambulerende skjenkebevilling
Vestre Toten kommune har 3 ambulerende skjenkebevillinger for tildeling ved skjenking til sluttet lag
og kan gjelde for alkoholholdig drikk gruppe 1, 1 og 2 og 1, 2 og 3. Det føres en restriktiv linje når det
gjelder ambulerende skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin).
Tolkingen av ”sluttet lag” vurderes strengt og følger definisjonen i alkoholloven.
Skjenkebevilling for enkelte anledninger
Det kan gis skjenkebevilling for enkeltarrangement, under forutsetning at aldersgrensen er minst 18
år. Det føres en restriktiv linje når det gjelder tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 3 (brennevin). Søknad må foreligge senest 1 måned før arrangementet.
Søker må følge kommunens retningslinjer for skjenking ved enkeltanledninger.
Kontroll
Kontroll med salg og skjenking av alkoholholdig drikk skjer i medhold av alkohollovens forskrifter.
Delegering
Formannskapet har delegert myndighet til rådmannen, til å innvilge alminnelige salgs- og
skjenkebevillinger, godkjenne ny styrer og stedfortreder, inndra bevillinger og omgjøre bevillinger ved
nye vilkår.
Rådmannen kan og, etter delegert myndighet, innvilge ambulerende bevilling (sluttet selskap) og
bevilling ved enkeltanledning.
Avgifter
Omsetningsavgift for ordinære salgs- og skjenkebevillinger følger forskrift i alkoholloven og fastsettes i
forhold til omsatt vareliter for ulik type alkohol etter omsetningsoppgaver over volum alkoholholdig
drikk som er solgt eller skjenket det foregående året.
Ambulerende skjenkebevilling følger endringene i forskriftene som gjøres hvert år.
Bevillingsgebyr ved små enkeltarrangement settes til 1000,-.
Dette gjelder for arrangementer mellom 100 – 500 personer.
For store arrangementer og arrangement over flere dager, er gebyret satt til 1500,-.
Dette gjelder arrangementer fra 500 personer.
Pr. 22.05.17 er gebyr for ambulerende skjenkebevilling 350,-. Dette økes i tråd med forskriftene.
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Reaksjon ved brudd på alkohollovens regler m.m.
Ved brudd på alkoholloven eller andre regler som har nær sammenheng med alkohollovens
formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapsregler eller vilkår i bevillingen, skal reaksjon skje i samsvar
med kommunens retningslinjer for sanksjoner («prikktildelingssystemet»).
Retningslinjene i dette vedlegget skal evalueres til behandling av handlingsplanen i 2020.
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VEDLEGG 3 – Regler om inndragning av salgs- og
skjenkebevillinger ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold
av alkoholloven - etter forskriftsendring i Alkoholforskriften (trådt i
kraft 01.01.2016.
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