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1 Sammendrag 
Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige områder i dag, og vil trolig bli enda viktigere i tiden 

framover. 

Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk 2016-2019 er en rullering av Rusmiddelpolitisk 

Handlingsplan 2012-2015. Planen blir et viktig verktøy for å oppnå samhandlingsreformens 

intensjoner om å gi bedre helse til den enkelte, utjevne helseforskjeller og sikre en bærekraftig 

samfunnsutvikling gjennom å dreie innsatsen mot forebygging og folkehelsearbeid. Den bygger på 

nasjonale føringer, fagkunnskap og kommunale planer, særlig kommuneplanens samfunnsdel. 

Formålet med planen er å bidra til flere friske leveår for befolkningen og redusere negative 

konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og for 

samfunnet. Planen tar hensyn til forebyggingsperspektivet, rehabilitering og salgs- og 

skjenkenæringen for å oppnå en enhetlig og helhetlig politikk. 

Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer hos alle mennesker i alle 

aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Omlag en sjettedel av den voksne befolkningen har til 

enhver tid et psykisk helseproblem og/eller rusmiddelproblem. Redusert livskvalitet, økt dødelighet, 

sykefravær og uførepensjon er blant de viktigste følgene av psykisk helseproblemer og 

rusmiddelproblemer.  

Alkohol er uten sammenligning det mest brukte rusmiddelet. Gjennomsnittlig drikker nordmenn over 

15 år cirka 8 liter ren alkohol per år.  Alkoholforbruket har økt med 40 prosent de siste 20 årene, men 

ser ut til å ha flatet ut siden 2008. Det er en økning både i antall stordrikkere og høyere 

alkoholforbruk i befolkningen generelt. Ruslidelser er en betydelig helseutfordring og mellom 10 og 

20 prosent av befolkningen blir rammet i løpet av livet. Psykiske plager og lidelser er i dag en av de 

store helse- og samfunnsutfordringene i Norge. Angst og depresjon er de vanligste lidelsene. Om lag 

8-10 prosent av den voksne befolkning i Norge har betydelige psykiske plager og 15-20 prosent av 

barn og unge mellom 3-18 år har nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske plager som angst, 

depresjon og adferdsproblemer. 

I arbeidet med planen er det satt 7 mål: 

1. Horten har et variert og rikt kultur- og uteliv  

2. Horten har en ansvarlig alkoholhåndtering som reduserer rusmiddelrelaterte skader og problemer 

3. Horten har et helsefremmende oppvekstmiljø 

4. Vi bryr oss i Horten 

5. Innbyggerne mottar tjenester i nødvendig omfang og kvalitet 

6. Horten er en inkluderende kommune 

7. Hortens natur og miljø gir muligheter for god psykisk helse 

Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk 2016-2019 skal være et styringsredskap for 

politikere i tillegg til at den skal benyttes i administrasjonens daglige oppfølging i feltet rus og psykisk 

helse. For at målene, med tilhørende strategier, skal nås ansvarliggjøres hver berørte enhet til selv å 

utarbeidet og implementere egne tiltak for å sikre fokus på rus og psykisk helse.   
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2 Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk 2016-2019 

2.1 Innledning 
Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige områder i dag, og vil trolig bli enda viktigere i tiden 

framover. Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til 

sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. En hovedoppgave de kommende årene vil være å redusere 

forekomsten av angst, depresjon og rusmiddelproblemer for å sikre enkeltmennesker bedre 

livskvalitet og redusere totalbelastningen for samfunnet.    

Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk blir et viktig verktøy for å oppnå 

samhandlingsreformens intensjoner om å gi bedre helse til den enkelte, utjevne helseforskjeller og 

sikre en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å dreie innsatsen mot forebygging og 

folkehelsearbeid. Helse- og omsorgstjenesteloven presiserer kommunens ansvar for å tilby tjenester 

til personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. Kommunens ansvar for 

helsefremmende og forebyggende arbeid fremheves i samme lov, samt i folkehelseloven. 

Alkoholloven pålegger kommunene å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner (§ 1-7d). 

Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk bidrar til at Horten kommune gjennomfører 

sine plikter etter gjeldende lovverk. 

Kommuneplanen er Horten kommunes viktigste styringsdokument. Samfunnsdelen (2015-2027) gir 

føringer for andre kommunale planer og utviklingsarbeid i et langt tidsperspektiv, og bidrar på den 

måten til helhet i kommunens arbeid. Samfunnsdelen ble vedtatt i kommunestyret juni 2015 og 

peker på fire viktige fokusområder for den langsiktige utviklingen av Horten-samfunnet: 

 Attraktivitet 

 God oppvekst 

 Trygghet for innbyggerne 

 Natur og miljø 

Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk fokuserer på å bidra til å oppnå målsetningene 

satt i kommuneplanens samfunnsdel og har derfor definert mål og strategier ut i fra de fire 

fokusområdene, samt tatt i bruk noen av hovedmålene. Handlingsplanen har også tatt i bruk mål og 

strategier fra andre kommunale planer, deriblant Handlingsplan for kommunalområde Oppvekst, 

Kulturplan (2015-2019) og virksomhetsplan Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) 2016. Bruk av 

noen eksisterende mål og strategier mener vi er en styrke ved planen og det skaper helhet i 

kommunens arbeid. 

 

2.2 Psykisk helse og rus i sammenheng 
Lokalt psykisk helse- og rusarbeid står overfor mange av de samme utfordringene, og benytter 

metoder og tilnærmingsmåter som bygger på en del like prinsipper. Flere av brukerne har samtidige 

psykiske helse- og rusmiddelproblemer. Likhetene i utfordringer og tilnærmingsmåter gjør det 

hensiktsmessig å se psykisk helse og rus i sammenheng. Den nye veilederen fra Helsedirektoratet, 

Sammen om mestring (2014), beskriver krav og forventninger til lokalt psykisk helsearbeid og 

rusarbeid, og den ser rus og psykisk helse i sammenheng. I Horten kommune organiseres nå arbeidet 

med rus og psykisk helse for voksne i samme enhet, Enhet for Rus og Psykisk Helse. 
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Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk 2016-2019 er en rullering av Rusmiddelpolitisk 

Handlingsplan 2012-2015. På bakgrunn av nasjonale føringer og kommunal organisering ser dette 

planarbeidet rus og psykisk helse i sammenheng. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015 

erstattes nå av Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk 2016-2019. 

 

2.3 Formål med planen 
Formålet med planen er å bidra til flere friske leveår for befolkningen og redusere negative 

konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og for 

samfunnet. Planen skal bidra til å bedre levekårene for personer som har et rusmiddel- og/eller 

psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. 

Planen tar hensyn til forebyggingsperspektivet, rehabilitering og salgs- og skjenkenæringen for å 

oppnå en enhetlig og helhetlig politikk. 

Kommunen har over flere år hatt en rusmiddelpolitisk handlingsplan, og vi ser tydelig at planen 

styrker og videreutvikler arbeidet innenfor feltet. I Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015 var en 

av strategiene å styrke handlingskompetanse på veien fra bekymring til handling. Dette arbeidet har 

resultert i konseptet ”Vi bryr oss i Horten”. 

Gjennom hele arbeidet med den nye planen, Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk 

2016-2019, har ”Vi bryr oss i Horten” og ”Ansvarlig alkoholhåndtering” vært grunnleggende 

perspektiver. 

2.3.1 Vi bryr oss i Horten 

«Vi bryr oss i Horten» er en nettbasert handlingsveileder som forteller hvordan både befolkningen og 

de ansatte skal handle ved bekymring for et ufødt barn, et barn eller ungdom. Konseptet ble utviklet 

gjennom deltakelse i prosjektet «Barn i rusfamilier». Det jobbes med kompetanseutvikling, 

brukermedvirkning og samarbeid på tvers. «Vi bryr oss i Horten» videreutvikles nå gjennom 

deltagelse i prosjektet «Modellkommune». Formålet med videreutviklingen er å sikre systematisk 

identifikasjon og tiltak for barn som lever med foreldre som ruser seg, barn av psykisk syke eller barn 

med annen risiko. 

2.3.2 Ansvarlig alkoholhåndtering 

Ansvarlig alkoholhåndtering – for et trygt lokalsamfunn, er først og fremst helsepolitikk, et program 

fra Helsedirektoratet. Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i 

kommunen, men kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Derfor skal kommunen 

ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken. Målet med ansvarlig alkoholhåndtering er å 

redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, samt gi 

en økt trygghetsfølelse (Helsedirektoratet). 
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2.4 Organisering  
Det er politisk vedtatt at Helhetlig Rusmiddelpolitisk Handlingsplan skal rulleres hvert fjerde år. 

Denne gangen har ansvaret blitt gitt til Legetjenester, og arbeidet er ledet av Folkehelsekoordinator. 

Rulleringsarbeidet startet i 2015 og en tverrsektoriell arbeidsgruppe ble nedsatt: 

Birgit Walaas  Helse og Velferd  Enhet for Rus og Psykisk Helse  

Ingvild T. Sagedal Helse og Velferd  Enhet for Rus og Psykisk Helse 

Bente M. Hovland Oppvekst   Tjenesteområde skole 

Harald Riisnæs  Oppvekst   Barn og familietjenesten 

Helge Etnestad  Kultur og samfunn  Enhet for kommuneutvikling 

Raymond A. Johnsen Kultur og samfunn  Kulturhuset 37 

Henning Grimstad Administrasjon   Dokument- og serviceseksjonen 

Ranveig Odden  Helsetjenester   Legetjenester (leder av gruppen) 

 

Arbeidet har hatt en styringsgruppe (kommunalsjefene) og en referansegruppe.  

2.4.1 Gjennomføring av medvirkning 

I planprosessen ble det gjennomført et medvirkningsmøte. Vi inviterte relevante personer og 

organisasjoner til å delta og den 3. mars 2016 ble møtet avholdt i kommunestyresalen. Det ble gitt 

kort informasjon om planprosessen og status om rus og psykisk helsesituasjonen nasjonalt og lokalt. 

Deretter ble det gjennomført en cafédialog hvor de til sammen 19 deltakerne kom med innspill 

knyttet til forebygging, rehabilitering, salgs- og skjenkeperspektiver og inkludering. Tilstede på møtet 

var representanter fra følgende: Blåkors, Helsetjenesten for barn og unge, salgs- og skjenkenæringen, 

Fagforbundet, bedriftshelsetjenesten, Anonyme Alkoholikere Horten, NAV, Elevtjenesten ved Horten 

VGS, Politiet, Kommunalområde Oppvekst, Enhet for rus og psykisk helse og folkehelsekoordinator.   

 

2.5 Status på tiltak som ble vedtatt i forrige plan 
Når Rusmiddelpolitisk Handlingsplan ble lagt frem til politisk behandling 2012 fremmet den 8 tiltak. I 

den politiske prosessen ble det lagt til 11 nye tiltak av politikerne. Nedenfor er en kort redegjørelse 

for status av disse tiltakene.  

Vedtak 2012 Status 2016 

1. Horten kommune gir sin tilslutning til de 
overordnede målsettinger for 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-
2015 med ”alkoholpolitiske 
retningslinjer for salgs- og 
skjenkebevillinger i Horten kommune, 
for bevillingsperioden 2012-2016”. 

Gjennomført 

2. Rullering av Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan skal gjennomføres hvert 
fjerde år. 

Gjennomført 

3. Økonomiske konsekvenser søkes 
innarbeidet i Horten kommunes budsjett 
og handlingsplan. 

Til dels gjennomført 

4. Skolehelsetjenesten søkes styrket og Gjennomført 
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denne bistår skolen i forbedring av en 
god seksualundervisning, samt i det 
rusforebyggende arbeidet. 

- Skolehelsetjenesten ble styrket i 2014, 2015 
og 2016.  

- Undervisningsprogrammet for 9. klasse om 
seksuell helse, ”Hjerterom”, er igangsatt. 

- ”Ruskontakter” fungerer bra, et samarbeid 
mellom helsestasjon, politiet og 
Utekontakten. 

 

5. Barnevernet og helsestasjonen for barn 
og unge søker samarbeid for å 
synliggjøre sitt tjenestetilbud, også som 
arena for samtale og informasjon når 
barn og unge ikke er på skolen. 

Gjennomført 
- Gjennom handlingsplan i Oppvekst. 

6. Søkes å styrke sosiallærerfunksjonen ved 
ungdomsskolene og gjøre denne mer 
tilgjengelig for elevene. 

Gjennomført 
- ”Kjentmann” er implementert på 

ungdomsskolene og Horten VGS. Kjentmann 
har et spesielt ansvar for å avdekke, samt 
følge opp rusbruk. Ved å styrke denne 
funksjonen har man også styrket 
sosiallæreren.  

7. For å tilegne seg dypere kunnskap rundt 
situasjonen til barn og unge i Horten, tar 
Horten kommune kontakt med Tønsberg 
kommune for å kartlegge muligheten til 
å gjennomføre tilsvarende 
ungdomsundersøkelse som ”Ung i 
Tønsberg 2011”. 

Gjennomført 
- Ungdata undersøkelsen ble gjennomført i 

alle Vestfoldkommunene mai 2013 
(ungdomsskolene og VG1). Ny undersøkelse 
er planlagt i 2017. 

8. Horten kommune vil prioritere lag og 
foreninger som tar aktivt standpunkt 
mot doping gjennom f. eks. ”Rent 
Idrettslag”. Horten kommune søker å 
samarbeide med andre kommuner og 
fylkeskommunen om antidoping 
prosjekter. Horten kommune oppfordrer 
alle treningsstudioer til å aktivt ta 
standpunkt mot doping.  

Gjennomført 
- Horten er nå ”Ren Kommune” (rent 

idrettslag, ren skole, ren utøver og rent 
senter).  

- Samarbeid med idrettsrådet er påbegynt. 

9. Det settes eget avsnitt som omhandler 
Anabole-steroiders misbruk og 
informasjonsarbeid som en del av 
undervisning gjennom 
skolehelsetjenesten. 

Gjennomført 
- Undervisning og informasjon gis på 

ungdomsskolen gjennom prosjektet ”HYSJ”. 

10. Pkt. 14, avsnitt 2 utgår i alkoholpolitiske 
retningslinjer; ”Utendørs 
alkoholservering er ikke tillatt etter kl. 
2230 og bordene skal være ryddet for 
alkoholholdig drikk kl. 2300. 

Gjennomført 
- Punktet er fjernet, samme skjenketid ute og 

inne gjelder 
- Alkoholpolitiske retningslinjer for Horten 

kommune 2016-2020 ble vedtatt av 
kommunestyret 29. februar 2016. 

11. Salgstider i butikkene tilpasses på et 
punkt med henvisning til lov om 
helligdagsfred paragraf 3 hvor det 
beskrives at butikker kan holde åpent til 

Gjennomført 
- Lokal forskrift endret i 2014 
- I Alkoholpolitiske retningslinjer for Horten 

kommune 2016-2020 kommer salgs- og 
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kl. 16 på påske-, pinse- og julaften. 
Ølsalg kan dermed selges til kl. 16 på 
disse ”aftene”. Planen utvides med et 
nytt punkt hvor salgs- og skjenketider er 
listet opp. Dette for at bransjen skal ha 
et klart sted å slå opp ved spørsmål.  

skjenketider tydelig frem.  
 

12. Det utarbeides en overordnet plan for 
kompetanseutvikling om rus og bruk av 
doping for å styrke folkehelsearbeidet. 

Gjennomført 
- Det ble bestemt å ikke etablere et nytt team 

eller nettverk for kompetanseutvikling for 
rus og bruk av doping, men å videreutvikle 
de nettverk som allerede eksistere i 
kommunen. Fokus i 2014 var: Barn i 
rusfamilier, Horten ressursgruppe for eldre 
legemidler og alkohol (HELGA) og Ren 
kommune. 

13. Det utvikles kartleggingsverktøy, og 
innføres registreringsrutiner for 
rusmiddelrelaterte 
folkehelseutfordringer i alle enheter som 
yter helse, omsorg og sosiale tjenester. 

Påbegynt 
- Registrering av alle rusrelaterte 

henvendelser i løpet av én måned på 
legevakta. 

14. Det utvikles en tverrfaglig lokal 
handlingsveileder, ”fra bekymring til 
handling”. 

Gjennomført 
- ”Vi bryr oss i Horten”, en nettbasert veileder 

om hvordan befolkningen og ansatte skal 
handle ved bekymring for et ufødt barn, 
barn eller en ungdom, er utarbeidet og 
videreutvikles. 

15. Kommunen innfører ordningen ”Ren 
Kommune” – etter prinsippene fra 
Antidoping Norge. 

Gjennomført 
- Jf. pkt. 8. 

16. Det avholdes dialogkonferanse med 
rusmiddelavhengige i kommunen hvert 
fjerde år. 

Til dels gjennomført  
- Dialogkonferanse ble avholdt mars 2013 
- Etter samorganisering av rus og psykisk helse 

ses brukergruppene i sammenheng og 
brukerundersøkelse av samtlige brukere i 
enheten skal gjennomføres i 2016. 

17. Det gjennomføres rusvanekartlegging 
blant ungdom hvert fjerde år. 

Ikke gjennomført 
- Rusvanekartlegging ble erstattet av Ungdata 

undersøkelsen. Det arbeides med å få 
inkludert spørsmål om doping. 

18. Ordningen med ”ansvarlig vertskap” 
igangsettes. 

Ikke gjennomført 
- Ikke tatt med i budsjett. 

19. Styrking av forebyggende og 
oppsøkende sosial arbeid, gjennom en 
utvidelse med fast 100 prosent stilling i 
Utekontakten. 

Til dels gjennomført 
- Stillingen er opprettet gjennom 

prosjektmidler, men ikke tatt inn i 
kommunalt budsjett. 
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3 Rus og psykisk helse  
Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer hos alle mennesker i alle 

aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Omlag en sjettedel av den voksne befolkningen har til 

enhver tid et psykisk helseproblem og/eller rusmiddelproblem. Angst og depresjon er de vanligste 

lidelsene. Om lag fem prosent av den voksne befolkningen har vært i behandling i psykisk helsevern 

eller i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Sammen om mestring).  

Det er høy forekomst av rusmiddelproblemer blant personer med psykiske lidelser, og mange med 

rusmiddelproblemer har i tillegg en psykisk lidelse.  

Redusert livskvalitet, økt dødelighet, sykefravær og uførepensjon er blant de viktigste følgene av 

psykisk helseproblemer og rusmiddelproblemer. Disse problemene er en vesentlig årsak til at mange 

personer i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet (sammen om mestring).  

 

3.1 Definisjoner 

3.1.1 Psykisk helse 

En tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale 

stressituasjoner i livet, kan arbeidet på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra 

overfor andre og i samfunnet (WHO). 

3.1.2 Psykiske plager 

Med psykiske plager mener vi tilstander som oppleves som belastende, men ikke i så stor grad at de 
karakteriseres som diagnoser (fhi). 

3.1.3 Psykiske lidelser 

Betegnelsen psykiske lidelser brukes bare når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt. Psykiske 

lidelser omfatter alt fra enkle fobier og lettere angst og depresjonslidelser, til omfattende og 

alvorlige tilstander som schizofreni. Felles for alle psykiske lidelser er at de påvirker tanker, følelser, 

atferd, væremåte og omgang med andre. Ofte, men ikke alltid, medfører psykiske lidelser høyere 

belastning enn psykiske plager. Psykiske lidelser registreres av erfarne klinikere og/eller ved hjelp av 

et strukturert klinisk intervju, der man forsøker å avgjøre så sikkert som mulig om de ulike 

diagnosekriteriene er oppfylt (fhi).   

3.1.4 Rusbruk 

Bruk av rusmidler gir en umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og 

andre hjernefunksjoner svekkes. En blir mer impulsiv og evnen til å gjøre en kritisk vurdering avtar. 

Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til avhengighet (fhi). 

3.1.5 Rusproblem 

Man har et rusproblem når bruk av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner 

som skal ivaretas i familien og de følelsesmessige båndene mellom mennesker belastes og forstyrres 

av en annens bruk av rusmidler (Borgestadklinikken). 
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3.1.6 Ruslidelse 

Ruslidelser kan brukes som en samlebetegnelse på skadelig bruk av rusmidler og 

rusmiddelavhengighet (fhi). 

3.1.7 Skadelig bruk/ rusmisbruk 

Skadelig bruk kalles ofte misbruk og innebærer bruk av rusmidler i et mønster som gir fysisk eller 

psykisk helseskade (fhi). Bruken av narkotiske stoffer (ulovlige rusmidler) vil ofte ses på som misbruk 

(sirus).  

3.1.8 Rusmiddelavhengighet 

Rusmiddelavhengighet kjennetegnes vanligvis av at bruker har et sterkt ønske om å ta rusmiddelet, 

vansker med å kontrollere bruken av det, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser og at 

stoffbruken får prioritet foran andre aktiviteter og forpliktelser. Ved rusmiddelavhengighet vil man 

også se en toleranseutvikling (tilvenning, behov for økende doser) hos personen, og noen ganger 

avvenningssymptomer (abstinenser). Disse symptomene varierer mellom type rusmidler i uttrykk, 

alvorlighetsgrad og varighet (fhi). 

 

3.2 Russituasjonen i Norge 
Rusproblemer rammer i ulike aldersgrupper og alle deler av befolkningen, de fleste håndterer dette 

ved egen innsats, med støtte fra familie og nettverk eller selvhjelpstilbud. Andre henter støtte fra 

frivillige/ideelle organisasjoner, eller har behov for tjenester fra hjelpeapparatet.  

3.2.1 Alkohol 

En liten del av befolkningen har et høyt forbruk av rusmidler, særlig av alkohol. Alkoholkonsumet har 

økt betraktelig i Norge de siste 15 årene, og antall stordrikkere antas å øke med økt alkoholkonsum 

(sammen om mestring).  

Alkohol er uten sammenligning det mest brukte rusmiddelet. Gjennomsnittlig drikker nordmenn over 

15 år cirka 8 liter ren alkohol per år.   

Alkoholforbruket har økt med 40 prosent de siste 20 årene, men ser ut til å ha flatet ut siden 2008. 

Det er en økning både i antall stordrikkere og høyere alkoholforbruk i befolkningen generelt.  

Blant tilfeldige bilførere i normal trafikk anslås det at 2 av 1000 førere er påvirket av alkohol. 

3.2.1.1 Barn 

Rundt 70 000 barn i Norge har foreldre med et så alvorlig alkoholproblem at dette går ut over deres 

daglige fungering. Telles kun klart alvorlige lidelser, rammes 30 000. Barn som har nærstående med 

rusproblemer eller psykiske lidelser har vesentlig høyere sannsynlighet for selv å utvikle 

rusproblemer enn barn og unge som i mindre grad opplever dette.  

3.2.1.2 Unge 

Unges bruk av alkohol har flatet ut, og fra årtusenskiftet finner man en tydelig nedgang. Det er likevel 

mange unge som drikker alkohol, og da særlig i den siste tenåringsfasen (ungdata). 

Ungdom som begynner å drikke tidlig, har i mange tilfeller et atferdsmønster kjennetegnet av andre 

typer antisosial atferd og bruk av tyngre rusmidler (ungdata). 
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Alkoholbruk blant unge med innvandrerbakgrunn er lavere enn hos øvrige elever i første klasse i 

videregående skole (Ung i Oslo 2012).  

3.2.1.3 Voksne 

Menn drikker mest, mens kvinners alkoholkonsum øker mest. Det er flere kvinner som drikker i dag 

enn for få år siden. 

17 prosent av befolkningen har et risikofylt alkoholforbruk. Mest risikofylt drikking finner vi blant 

menn i alderen 16–50 år (sirus).  

Alkoholbruk blant innvandrerforeldre er betydelig lavere enn blant etnisk norske foreldre (Ung i Oslo, 

2012).  

3.2.1.4 Eldre 

I perioden 1997 – 2008 økte andelen eldre over 70 år med problematisk alkoholkonsum fra under 0,5 

prosent til 4,5 prosent. I følge levekårsundersøkelsene er andelen som drikker alkohol to eller flere 

gang i uka nær fordoblet fra 1998 til 2012 i aldersgruppene 45-66 og 67 år og eldre. Kvinner i 50-70 

årene drikker mer enn kvinner i 30-40 årene. 

Veksten og omfanget i eldres alkoholforbruk, ofte i kombinasjon med høyt forbruk av medikamenter, 

samtidig med at tallet på eldre vil bli fordoblet fram mot 2050 tyder på at alkoholrelaterte 

sykdommer og problemer blant eldre vil representere en betydelig samfunnsmessig utfordring i 

årene som kommer.  

3.2.1.5 Sosial ulikhet  

Alkoholbruk og hyppighet av alkoholinntak øker med økende utdanning og inntekt, men færre i 

denne gruppen blir alkoholavhengige sammenlignet med personer med lav inntekt og utdanning. 

Personer som ikke lever i fast parforhold, har også høyere alkoholforbruk sammenlignet med 

personer med fast partner.  

3.2.2 Narkotika 

Narkotikabruk er forbundet med høy sykelighet og dødelighet, og har store konsekvenser for den 

enkelte. Likevel bidrar narkotikabruk i betydelig mindre grad til tap av friske leveår og dødsfall i 

befolkningen. Dette har først og fremst sammenheng med lavere utbredelse. 

Cannabis og amfetaminer er de mest brukte rusmidlene, og sammen med kokain har bruken av disse 

økt, mens bruken av heroin har gått ned.  Kokain blir hovedsakelig brukt i mer lukkede miljøer. Nye 

syntetiske rusmidler har til dels ukjente virkninger og er en utfordring for helsetjenesten. 

Antall motorførere som er tatt for kjøring under påvirkning av cannabis eller metamfetamin har økt 

kraftig de siste fem årene.  

3.2.2.1 Ungdom 

Bruken av narkotiske stoffer økte fram mot rundt år 2000, men det siste tiåret har det vært en 

markant nedgang i bruk av hasj og marihuana i aldersgruppa rundt 15 år. Stoffer som kokain, ecstasy 

og heroin har bare marginal utbredelse. 

3.2.2.2 Voksne 

I overkant av en femtedel av befolkningen mellom 16 og 64 år oppgir å ha brukt cannabis en gang i 

løpet av livet.  
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Antall personer som injiserer narkotika, hovedsakelig opioider, har vist en stabil eller noe 

nedadgående trend fra 2008. I 2012 ble antallet beregnet til om lag 8 400 personer. I 2013 ble det 

registrert 234 narkotikautløste dødsfall i Norge, 76 prosent av disse var menn. Antallet dødsfall har 

vært noenlunde stabilt siden 2002 med et gjennomsnitt på 266 døde årlig. Samlet sett har vi hatt en 

nedadgående trend siden 2009. 

3.2.2.3 Sosial ulikhet 

Andelen som ruser seg på hasj og tabletter er høyest blant de med lav sosioøkonomisk status. 

Rusmiddelbruk er også vanligere i grupper med problematferd og for eksempel elever som ofte 

skulker skolen. 

Personer med høy sosial status har oftere forsøkt narkotiske stoffer enn personer med lav sosial 

status, mens vedvarende misbruk oppstår ofte hos sistnevnte gruppe. 

3.2.3 Ruslidelser 

Ruslidelser er en betydelig helseutfordring og mellom 10 og 20 prosent av befolkningen blir rammet i 

løpet av livet. Generelt finner man en høyere andel unge menn blant personer med ruslidelser, men 

kjønnsforskjellene ser ut til å minke. Misbruk og avhengighet knyttet til alkohol er hyppigst blant 

eldre, mens misbruk og avhengighet av cannabis og stimulantia er mest hyppigst blant de yngste. 

Skadelig bruk eller avhengighet av alkohol er den hyppigst forekommende ruslidelsen i Norge. 

Pasienter med ruslidelser har ofte også andre psykiske lidelser og kroppslige sykdommer. 

Antallet personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for opiatavhengige øker. 

 I 2014 var det snaut 27 000 pasienter til behandling i spesialisthelsetjenesten for 

rusmiddelproblemer (data fra Norsk pasientregister). 

3.2.3.1 Sosial ulikhet 

I grupper med høy utdanning og inntekt er det færre som blir alkoholavhengige, ruser seg på hasj og 

tabletter og som har vedvarende misbruk av narkotiske stoffer sammenlignet med gruppen med lav 

utdanning og inntekt. 

 

3.3 Psykisk helsesituasjonen i Norge 
Psykisk helse er noe alle har. Det handler om tanker og følelser, og om hvordan personer egentlig har 

det. Absolutt alle har perioder i livet hvor ting er vanskeligere enn vanlig, eller man er urolig og 

rastløs. Men først når problemene føles veldig store og tunge, de varer over flere uker eller måneder, 

og man ikke klarer eller orker å gjøre det man pleier, kalles det en psykisk lidelse. 

Psykiske plager og lidelser er i dag en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge.  

3.3.1 Barn og unge 

Psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos barn og unge i Norge i dag. Til enhver tid 

regner vi med at:  

 15-20 prosent av barn og unge mellom 3-18 år har nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske 

plager som angst, depresjon og adferdsproblemer. 

 Omtrent 8 prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til 

en psykisk lidelse. 
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Psykiske plager er for de fleste barn forbigående, men hos noen vedvarer plagene. En fjerdedel av 

barn som ved 18 måneders alder har betydelige psykiske plager, har det også ved 4 års alder. Blant 

fireåringer vil 40 prosent av de med betydelige psykiske plager fremdeles ha dette som 10-åringer. 

Det er vanlig at barn og unge har flere psykiske lidelser samtidig. 

Personer med psykisk vansker i barne- eller ungdomsårene har økt risiko for å oppleve psykiske 

plager eller lidelser senere i livet. 

Komplikasjoner i svangerskap og fødsel, mishandling og traumer i barndom, samt senere faktorer, 

slik som mobbing, tapsopplevelser og bruk av rusmidler, kan øke risiko for utbrudd og tilbakefall av 

psykiske lidelser.  

3.3.2 Voksne 

 Om lag 8-10 prosent av den voksne befolkning i Norge har betydelige psykiske plager. 

 Mellom 30-50 prosent av den voksne befolkning vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.  

 30 prosent får en angstlidelse. 

 25 prosent får en stemningslidelse (hovedsakelig depresjon). 

 Rundt 1-2 prosent får schizofreni eller en annen psykoselidelse.  

Halvparten av personene med psykiske lidelser har minst to psykiske lidelser. De lidelsene som oftest 

opptrer samtidig er angst og depresjon, samt ruslidelser og andre stemningslidelser. Mange som 

rammes av en psykisk lidelse kommer aldri i kontakt med helsetjenesten. 

Psykiske lidelser og ruslidelser opptrer ofte samtidig. Bruk av rusmidler er vanligere blant personer 

med psykiske lidelser enn ellers i befolkningen. Forekomst av depresjon og angstlidelser er dobbelt 

så høy hos kvinner sammenlignet med menn, mens ruslidelser og schizofreni er hyppigere hos menn. 

Vi vet lite om enkeltårsakene, men både genetiske og miljømessige faktorer kan øke risikoen for å 

utvikle psykiske lidelser. Det er vanskelig å si noe om utviklingen av psykiske lidelser, siden vi mangler 

presise og oppdaterte data om forekomst i den norske befolkning. I takt med en stadig eldre 

befolkning, må man imidlertid forvente økt behov for helsetjenester for psykiske lidelser fremover. 

3.3.3 Sosial ulikhet 

Lav sosioøkonomisk status hos foreldre har sammenheng med dårlig psykisk helse hos barna.  

Det er godt vitenskapelig grunnlag for å hevde at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk 

status og risikoen for psykiske lidelser. Flere studier har blant annet funnet er sammenheng mellom 

lav sosioøkonomisk status og depresjon.  

 

3.4 Situasjonen i Horten 

3.4.1 Befolkningsutvikling 

Horten kommune har 27 178 innbyggere (per 1. januar 2016), innbyggertallet er svakt økende. 

Befolkningsfremskrivninger viser at Horten kan ha 33 477 innbyggere i 2040 (fhi).  
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Aldersgrupper 2020 2025 2030 2040 

Alle aldre 27941 28966 29944 31477 

15-44 år 10101 10434 10662 10686 

45-64 år 10730 10780 11019 11590 

65 år+ 5484 6108 6784 8096 

 

3.4.2 Folkehelseutfordringer i Horten 

Indikator Horten Vestfold Norge 

Arbeidsledige, 15-29 
år 

4,2 % 3,2 % 2,7 % 

Uføretrygdene 18-44 
år 

3,2 % 3,1 % 2,6 % 

Barn av enslige 
forsørgere 

19 % 18 % 15 % 

Frafall videregående 
skole 

27 % 26 % 24 % 

Mobbes på skolen, 
10. klasse 

6,6 % 7,3 % 7,2 % 

Psykiske symptomer/ 
lidelser 0-74 år 

163 per 1000 
brukere av 
fastlege/legevakt 

159  142 

Psykiske 
symptomer/lidelser 
15-29 år 

168 per 1000 
brukere av 
fastlege/legevakt 

169 142 

Psykiske lidelser, 
legemiddelbrukere 
0-74 år 

146 av 1000 142 130 

Røyking, kvinner 11 % 11 % 10 % 

Lungekreft, nye 
tilfeller 

65 per 100 000 62 55 

Kilde: Fhi, 2016. 

3.4.3 Ungdata 2013 

3.4.3.1 Ungdomsskole 

 19 prosent av elevene oppgir at de har drukket seg beruset minst én gang siste 12 måneder. 
Tilsvarende tall for Vestfold og Norge er 16 prosent.  

 34 prosent av elevene tror de kan skaffe hasj eller marihuana i løpet av to til tre dager, og 6 

prosent sier de har brukt hasj eller marihuana minst én gang siste 12 måneder. Tilsvarende tall 

for Vestfold er 27 og 4 prosent, og 21 og 4 prosent for Norge.  

 6 prosent oppgir at de røyker minst ukentlig, 10 prosent snuser minst ukentlig. Tilsvarende tall 

for Vestfold er 4 og 7 prosent og 4 og 6 prosent for Norge. 

 72 prosent er fornøyd med helsa. Tilsvarende tall for Norge er 71 prosent.  

 20 prosent er plaget av ensomhet. Tilsvarende tall for Vestfold og Norge er 20 og 17 prosent. 
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 11 prosent har depressivt stemningsleie, tilsvarende tall for Vestfold og Norge er 13 og 11 

prosent. 

 6 prosent sier at de blir mobbet, tilsvarende tall for Vestfold og Norge er 8 og 7 prosent.  

 93 prosent trives på skolen, tilsvarende tall for Vestfold og Norge er 94 prosent. 

3.4.3.2 1. klasse videregående skole 

 56 prosent av elevene oppgir at de har drukket seg beruset minst én gang siste 12 måneder. 

Landsgjennomsnittet ligger på 55 prosent. 

 57 prosent svarer at de kan skaffe marihuana eller hasj i løpet av to til tre dager, og 16 prosent 

svarer at de har brukt hasj eller marihuana minst én gang siste 12 måneder. Landsgjennomsnittet 

er 41 og 10 prosent. 

 7 prosent oppgir at de røyker minst ukentlig og 24 prosent snuser minst ukentlig. 

Landsgjennomsnittet er 10 og 19 prosent.  

 59 prosent er fornøyd med helsa, landsgjennomsnittet er 66 prosent. 

 25 prosent er plaget av ensomhet, landsgjennomsnittet er 22 prosent. 

 23 prosent er plaget med depressivt stemningsleie, landsgjennomsnittet er 16 prosent. 

 5 prosent blir mobbet, landsgjennomsnittet er 4 prosent. 

 95 prosent trives på skolen, landsgjennomsnittet er 95 prosent. 

 

 

Figur 1 Depressivt stemningsleie elever VG1. Ungdata 2013. 

 

3.4.4 Omsetningsoppgave for salgs- og skjenke bevillinger 2014, Horten 

I 2014 ble det gjennom salg av øl og rusbrus omsatt for 1 039 592,41 vareliter i Horten. 
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I 2014 ble det gjennom skjenking av øl og rusbrus omsatt for 162 774,22 vareliter i Horten, gjennom 

skjenking av vin ble det omsatt for 20 545,66 vareliter og for brennevin ble det gjennom skjenking 

omsatt for 2 531,26 vareliter.  

I 2015 ble det solgt 397 000 vareliter alkohol fra vinmonopolet i Horten, dette er en nedgang på 3,4 

% fra 2014. Fra 2005 frem til 2013 har kommunen sett en økning av vareliter alkohol solgt fra 

vinmonopol, i 2014 var det en nedgang i salget, og nedgangen fortsatte i 2015 (vinmonompolet.no)  

3.4.5 Horten Politi 

Lokalpolitiets kunnskap og erfaring er at skjenketidens lengde gir utslag på utelivsvolden i 

kommunen. Voldssakene skjer i hovedsak natt til lørdag og natt til søndag, ofte i tilknytning til 

områdene ved Storgata hvor skjenkestedene i Horten er lokalisert (Bjune, Horten politi). Horten har 

hatt en klar nedgang i voldstilfeller ved kortere skjenketid (Lindqvist 2011). 

3.4.6 Brukerplan Horten 2015 

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget og karakteren av risikofylt rusmiddelbruk blant 

brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester.  

Personer med kun rusproblem og samtidig rus og psykisk lidelse: 

I 2015 ble det kartlagt 109 brukere over 16 år, det tilsvarer en rate på 5 pr 1000 innbygger. Dette er 

på nivå med Vestfold og lavere enn landsgjennomsnittet. 23 % av de kartlagte brukerne har kun et 

rus problem, mens de resterende 77 % av har samtidig rus og psykisk lidelse. 73 % av brukerne er 

menn og 27 % er kvinner. 6 % er under 24 år og 6 % er 60 år eller over. 24 % av de kartlagte brukerne 

har barn og 15 % er i LAR.   

Kartlagte brukere med kun psykisk lidelse: 

I 2015 ble det kartlagt 153 brukere over 16 år, det tilsvarer en rate på 7 pr 1000 innbygger. Dette er 

på nivå med Vestfold. 43 % av de kartlagte brukerne er menn og 57 % er kvinner. 14 % er under 24 år 

og 13 % er 60 år eller over. 24 % av brukerne har barn.  

Resultatene peker ut følgende satsningsområder: arbeid, sysselsetting og aktivitet, bolig og økonomi, 

samt brukere med barn.   

3.4.7 Doping 

Ved rusvanekartleggingen som ble gjennomført på ungdomsskolene og 1. klasse på VGS i Horten i 

2011 oppga 1,6 % av elevene at de hadde brukt anabole steroider. 3,3 % sier at de har blitt tilbudt 

Anabole steroider og 2,6 % sier de ville bruke anabole steroider dersom de ble fysisk sterkere og fikk 

et bedre utseende. Undersøkelsen viste at kunnskapen om anabole steroider blant ungdommene er 

lav, da over 50 % av elevene sier at de ikke har kunnskap om bivirkningene som følger anabole 

steroider. 
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4 Nasjonale mål og strategier for rus og psykisk helsearbeid 
Målene for psykisk helse- og rusmiddelpolitikken er beskrevet i stortingsmeldingen ”Se meg! En 

helhetlig rusmiddelpolitikk (2011-2012)”, ”Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)”, 

”Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008)” og Veilederen ”Sammen om mestring” (2014). 

Samhandlingsreformen trekker opp utfordringsbildet og gir føringer for helse- og omsorgssektoren 

generelt.  

Regjeringen vil innenfor en helhetlig rusmiddelpolitikk legge særlig vekt på fem områder (Meld. St. 30 

Se meg(2011-2012)): 

 Forebygging og tidlig innsats 

 Samhandling – tjenester som jobber sammen 

 Økt kompetanse og bedre kvalitet 

 Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall 

 Innsats for pårørende og mot passiv drikking. 

 

Gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) ønsker Regjeringen å satse på de tre 

innsatsområdene tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester, med følgende fem 

hovedmål:  

 Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere 

medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet 

 Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem fanges opp og hjelpes tidlig 

 Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat 

 Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse 

 Utvide og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer 

 

Regjeringen legger til grunn følgende overordnede prinsipper for arbeidet med psykisk helse 

(Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008): 

 Forebygging der dette er mulig, og i hvert fall å søke å påvirke forløp, alvorlighetsgrad og 

konsekvenser 

 Ansvaret for tjenestene skal følge øvrig ansvarsfordeling innen helse- og sosialtjenesten 

 Pasienten først, - brukernes behov skal avgjøre hvilket tilbud som skal gis ut fra et helhetlig 

menneskesyn 

 Mest mulig frivillighet, - behandlingen må gis i mest mulig åpne, normaliserte og frivillige former 

 Mest mulig normalt liv, - velferd, økt livskvalitet og deltakelse i samfunnslivet gjennom uavhengighet, 

selvstendighet og evne til å mestre eget liv 

Veilederen ”Sammen om mestring” (2014) beskriver krav og forventninger til lokalt psykisk 

helsearbeid og rusarbeid, og den legger særlig vekt på at: 

 Tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv  

 Tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester  

 Psykisk helse og rus ses i sammenheng  
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5 Mål og strategier for rus og psykisk helsearbeid i Horten 
De mål og strategier som planen legger frem bygger på nasjonalt definerte mål og strategier, 

overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel og virksomhetsmål i kommunen. Målene er 

plassert inn under de fire fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel, og gir føringer for et 

helhetlig og langsiktig arbeid med rus og psykisk helse i Horten kommune. 

Attraktivitet 

1. Horten har et variert og rikt kultur- og uteliv  

 Styrke kommunen som et attraktivt sted å drive næring  

 Sikre alle innbyggere møtesteder og alkoholfrie arenaer  

 Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser og -aktiviteter 

 Fortsette utviklingen av helsefremmende arenaer i kommunen 

 

2. Horten har en ansvarlig alkoholhåndtering som reduserer rusmiddelrelaterte skader og 

problemer 

 Opplæring for bransjen - Ansvarlig vertskap 

 Samarbeid mellom kommunen, politiet og utelivsbransjen 

 Øke kvaliteten på kontroll- og sanksjonsregime 

 Alkoholpolitiske retningslinjer 

 Folkehelsehensyn vektlegges i håndtering av alkoholloven 

 

God Oppvekst 

3. Horten har et helsefremmende oppvekstmiljø 

 Utvikle helsefremmende nærmiljøer  

 Videreføre og videreutvikle HOPP – Helsefremmende oppvekst i Horten kommune 

 Alle skoler og barnehager er helsefremmende og har fokus på det psykososiale 

miljøet 

 Kommunen har et tverrfaglig forebyggende arbeid, samt gode samhandlingsarenaer 

som sikrer samordning av tjenester 

4. Vi bryr oss i Horten 

 Tidlig intervensjon vektlegges 

 Innbyggere mottar rett hjelp til rett tid 

 Fokus på barn i rusfamilier 

 Brukerperspektivet vektlegges – brukermedvirkning som ressurs i tjenesteutforming 

Trygghet for innbyggerne 

5. Innbyggerne mottar tjenester i nødvendig omfang og kvalitet 

 Forebyggende arbeid rettes mot hele befolkningen og risikogrupper 

 Tidlig intervensjon vektlegges 

 Lett tilgjengelige, forutsigbare og sammenhengende tjenester og informasjon  

 Rett hjelp til rett tid 
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 Tilby lavterskel helsetilbud og aktivitetstilbud 

 Brukerperspektivet vektlegges – brukermedvirkning som ressurs i tjenesteutforming 

 Innsats for og inkludering av pårørende 

6. Horten er en inkluderende kommune 

 Nye innbyggere gis ekstra oppmerksomhet 

 Innenforskap er noe alle har ansvar for, særlig overfor barn og unge 

 Aktivitetstilbud for hele befolkningen 

 Det legges til rette for frivillige aktører og medvirkning i befolkningen 

Natur og miljø 

7. Hortens natur og miljø gir muligheter for god psykisk helse 

 Ivareta tilstrekkelig med naturområder til rekreasjon og fysisk aktivitet 

 Bevare og skape grønne lunger i nærmiljøene 

 Satse på grønn mobilitet – Sykkelbyen Horten 
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6 Gjennomføring og oppfølging  

6.1 Ansvarsfordeling og samarbeid 
Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk 2016-2019 skal være et styringsredskap for 

politikere i tillegg til at den skal benyttes i administrasjonens daglige oppfølging i feltet rus og psykisk 

helse. Dette er en sektorovergripende plan som ansvarliggjør flere ulike tjenesteområder, 

hovedsakelig innenfor kommunalområdene Kultur og Samfunn, Oppvekst og Helse og Velferd. Planen 

er tematisk og knyttes opp til kommuneplanens samfunnsdel, samt kommunens øvrige planstruktur. 

Særlig viktig i oppfølging av planene er at de satte mål og strategier følges opp i virksomhetsplaner. 

Kommunalsjefene er ansvarlig for at konkrete tiltak utformes og innarbeides i enhetene. 

Kommunalområdet Helse og Velferd er eier av planen og er ansvarlig for å koordinere arbeidet med 

planen i hele planperioden, samt evaluering og rullering. Sammen med prosjektgruppen, som 

videreføres, skal kommunalområdet sikre løpende oppfølging av mål og strategier og arbeidet med å 

utvikle tiltak i kommunalområdene, samt en felles forståelse av den målrettede innsatsen i de ulike 

tjenesteområdene.  

 

6.2 Evaluering og rullering 
Rullering av Handlingsplan for Psykisk Helse og Rusmiddelpolitikk 2016-2019 skal gjennomføres hvert 

fjerde år, med neste rullering innen sommeren 2020. Planen skal halvveisevalueres gjennom 

dialogmøte med politikere, salgs- og skjenkenæringen, interesseorganisasjoner, brukere og 

kommuneadministrasjonen. Slike møter skal ivareta orientering av planprosessen til politikere samt 

brukermedvirkning ved oppstart av ny rulleringsrunde. 

 

6.3 Økonomiske konsekvenser 
Den største økonomiske konsekvensen Handlingsplanen legger opp til er knyttet til målet om at 

kommunen skal ha en ansvarlig alkoholhåndtering, et konsept fra Helsedirektoratet. Dette er 

hovedsakelig knyttet til stillingsressurs. I følge Helsedirektoratet vil kostnadene være nært forbundet 

med eksisterende oppgaver og innsatsen kan sees som en kostnadseffektiv måte å organiser og 

forbedre mye av arbeidet som allerede gjøres av kommunen og politiet på feltet.  
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7 Alkoholpolitiske retningslinjer 
Se vedlegg 


