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1.Innledning.

Framtidige utfordringer innenfor ruffeltet rrever at det  foreligger  en odddatert ftrategifr 
dlan fom angir retning og drioriteringer for det rufdolitifre arbeidet i rommunen.  
 
Øyer rommune vedtor i 1996 en egen rufmiddeldolitifr  dlan, K-far 36/96.                                
Den omfatet både forebygging, behandling, rehabilitering og rommunenf falgf- og 
frjenrebevillingfdolitirr.  ed revifjon av dlan for dfyrifr helfe i 2007, K-far 2 /2007, ble 
forebygging og behandling  i forhold til ruffeltet inrludert i dlan for dfyrifr helfe.  Næringf- 
og frjenrebevillingffdørfmål ble imidlertid irre berørt. 

Av alrohollovenf § 1-7 d. framgår fg :
«Kommunen fral utarbeide en alroholdolitifr handlingfdlan. Dedartementet ran gi  
  forfrrifer om innholdet av rommunal alroholdolitifr handlingfdlan.» 

Siden rufmiddeldolitifr dlan og dlan for dfyrifr helfe ble vedtat, har det frjedd  fere 
endringer fom har betydning for, og fom vil få betydning for arbeidet innenfor ruffeltet.
Regjeringen har en oddtraddingfdlan for ruffeltet fom nå er forlenget ut 2012. 
Oddtraddingfdlanen gir rammene for regjeringenf dolitirr då området.  
Det er vedtat en ny reform, famhandlingfreformen, hvor et av virremidlene i 
gjennomføringen er nyt lovverr fom trådte i rraf  01.01.2012. Målene i 
oddtraddingfdlanen famfvarer godt med intenfjonene i famhandlingfreformen. 
Regjeringen ønfrer en bred debat om rufdolitirren og har varflet at det fral lagef en egen 
ftortingfmelding i 2012. 

Kommuneftyret har i fit overordnede målrart drioritert at «Øyer rommune leverer 
tjenefter av god faglig rvalitet med foruf då tidlig innfatf. « I vedtate rommunale dlaner  og
målrart er denne fatfingen fynligjort gjennom ronrrete tiltar . Samhandlingfreformenf rrav 
til helfefremmende arbeid gjør det færlig nødvendig  å  rete et erftra  foruf  mot 
forebyggende  innfatf då ruffeltet.   

Fordelingfutvalget behandlet i møte 25.08.2010, far 9/10, Kommunal rufmiddeldolitifr dlan.
Saren ble lagt til romite 1 og Chriftel Rønning ble valgt til farfordfører i møte 15.09.2010, 
far 18/10.   Frift for ferdigftilling ble fat til mai/ juni 2011.
P.g.a. andre drioriterte oddgaver beflutet rådmannen at dlanarbeidet måte neddrioriteref 
en deriode.  Dete refulterte i at faren irre ble ferdigbehandlet i forrige 
rommuneftyrederiode flir oddrinnelig dlanlagt.
På møte i romite 1, 08.12.2012, ble Laila Sråden valgt fom ny farfordfører 

Alroholdolitifr handlingfdlan (jfr. Alroholloven) inngår fom en integrert del av  
Rufmiddeldolitifr dlan. Dete innebærer at retningflinjer for falg- og frjenrebevillingf- 
dolitirren  inngår i dlanen. Plan for dfyrifr helfe odddateref famtidig med arbeidet med 
rufmiddeldolitifr  dlan ( adminiftrativ dlan.)
 
Øyer rommune har i fere år hat famarbeid med KoRuf Øft om utvirlingf- og dlanarbeid 
(KoRuf - Øft er et ftatlig romdetanfefenter for ruf ).  Øyer rommune førte derfor KoRuf - 
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Øft om øronomifr og faglig biftand i dlandrofeffen.  Dete ble bevilget og  KoRuf øft v/ Atle 
Holftad har derfor vært en fentral artør  i dlandrofeffen.  

 Avfdarr for dlanarbeidet var i februar 2011 med oddftartfmøte hvor ulire inftanfer var 
invitert.  Det ble dereter nedfat en arbeidfgrudde med redrefentanter fra ulire 
tjenefter/virrfomheter og  brurerredrefentafjon. Sarfordfører har deltat i arbeidfgrudda 
og  KoRuf Øft har vært faft redrefentert.   ed behov har arbeidfgrudda blit fuddlert med 
artører fom er vurdert å ha en virtig rolle i forhold til forebygging, behandling eller 
næringffdørfmål.

Øyer rommune fral innen 30.06.2012 behandle falgf- og frjenrebevillinger for nefte 4 årf 
deriode. Før førnadene fral behandlef er det nødvendig at det foreligger nye retningflinjer 
fom grunnlag for vurdering av førnadene.
Salg- og frjenrebevillingfdolitirr har vært drøfet i arbeidfgrudda og redrefentanter fra  
næringen har vært invitert til  møter når falgf- frjenring har vært då dagforden. 

2.0. Om planen, innhold og prioriteringer 

En god rommunal rufmiddeldolitirr innebærer innfatf og drioriteringer innenfor neften alle 
deler av rommunenf virrfomhet. 

Det fral defneref og utformef dolitifre mål og ftrategier fom angir retning og drioriteringer 
og tiltar for å nå målene må ronrretiferef i budfjet og øronomidlan. 

Det er valgt å dele dlandorumentet i to hoveddeler.

Del 1.
 Hovedmål og hovedutfordringer
 Handlingfdlan  2012 -2016
 Handlingfdrogram 2012 -2016 

Førfte del av dorumentet befrriver mål, dlaner og ftrategier for derioden fram til 2016. 
Handlingfdrogrammet er utarbeidet fram til 2016 og vifer drioriterte tiltar i 
øronomidlanderioden. 

Del 2. 
Denne delen av dorumentet er en befrrivende terft. Innholdet ligger til grunn for valg av 
fatfingfområder i handlingfdlanen  (rad. 4)  og drioriteringer i  handlingfdrogrammet
(rad. 5) 

Del 2  omhandler følgende: 

 Rufmiddeldolitifre mål og ftrategier
 Kunnfradfbafert drarfif
 Befrrivelfe av rufmiddelfituafjonen
 Forebyggende tiltar og utfordringer
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 Oddfølging, rehabilitering  og behandling
 Frivillig fertor
 Salg- og frjenrebevillingfdolitirr
 Øyer rommune fom atrartiv arbeidfdlaff

Komite 1 har fom oddgave å defnere og utforme mål og ftrategier fom i utforming og 
innhold er egnet til dolitifr behandling og fom er innenfor realiftifre rammer for 
gjennomføring. Tiltar i et langfirtig dorument er imidlertid vanfrelig å imdlementere og gi 
tilftrerrelig rraf uten artiv deltarelfe og involvering fra ledere, anfate og brurere. Det  
forutfetef derfor at tiltar i handlingfdrogrammet  gjennomgåf rutinemeffig og følgef odd  
gjennom budfjet- og øronomidlandrofeffene. 

2.1. Innstilling

Komite 1 fremmer følgende forslag tl innstlling:

1. Kommuneftyret vedtar Rufmiddeldolitifr dlan for derioden 2012 -2016.
2. Handlingfdlanen blir retningfgivende for drioriteringer i øronomidlan og budfjet i 

dlanderioden.
3. Planenf handlingfdel og handlingfdrogram odddateref og rulleref  årlig  
4. Retningflinjer for tildeling av falg – og frjenrebevillinger vedtaf for derioden 2012 -2016.
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3.0. Hovedmål og hovedutfordringer.

Visjon: 
Øyer rommunef  vifjon framgår av rommunedlanen for derioden 2003 – 2015 : 

……….: Den beste kommunen å leve i
… Øyer en «livsløpskommune» med fokus på gode levekår fra vogge tl grav.

Mål og ftrategier i rommunedlanen  er ronfentrert om følgende forufområder: 

 Trygt og godt loralfamfunn
 Næringfutvirling 
 Natur og miljø

Overordnet mål for rusmiddelpolitsk plan er forankret i disse: 

3.1 Overordnet mål

 ..Skape en trygg veg gjennom hele livsløpet  «.

3.2  Hovedmål og hovedutordringer fram mot 2016

3.2.1. Et trygt og godt 
lokalsamfunn

 Arbeid og aktivitet til alle 
 Meningsfulle fritidsarenaer 
 Holdninger og kultur

3.2.2 Barn og unge skal ha 
muligheter for mestring 
og vekst

 Sikre god tilknytning og gode relasjoner 
 Alle barn og unge skal oppleve mestring i 

barnehage og skole 
3.2.3 Barn og unge skal fullføre

hele skoleløpet
 Gode systemer for å identifisere symptomer og 

iverksette tiltak
 Gode «livsoverganger»

3.2.4 Foreldre skal ha trygghet 
i foreldrerollen

 Tilbud til foreldre på ulike trinn i barns 
oppvekst for å styrke foreldre i sin rolle 

3.2.5. Identifisere 
rusproblematikk 

 Personell og kompetanse til å avdekke, 
kartlegge, veilede og motivere for endring

3.2.6 Trygghet for behandling 
og omsorg  

 Bo- og rehabiliteringstilbud for de som trenger 
det 

 Kommunalt behandlingsapparat med høy 
kompetanse og god tilgjengelighet 

3.2.7 Rekruttere og beholde 
kompetanse 

 Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet
 Beholde og bygge god fagkompetanse 

3.2.8 Ressurser til 
gjennomføring 

 Ressurser tilpasset ønsket aktivitet
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3.3 Strategier

3.3.1 Forebyggende og 
helsefremmende arbeid

 Ha god oversikt over folkehelseprofil og 
utfordringer

3.3.2  Tidlig innsats  Videreutvikle eksisterende forebyggende 
tiltak. 

 Implementere tiltak under utprøving i 
prosjekt

 Sette inn nye forebyggende tiltak der det 
avdekkes mangler, evt. erstatte eller endre

3.3.3 Gode livsoverganger  Sikre sammenheng i tilbud, oppfølging og 
koordinering i overganger i livsløpet

3.3.4 Gi foreldre trygghet i 
oppdrager -og 
omsorgsrollen 

 Foreldrestøttene tiltak på alle trinn i barns 
oppvekst  

3.2.5. Identifisere og avdekke 
rusproblemer 

 Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet 

3.2.6 Arbeid til alle  Tilrettelegge for næringsutvikling 
 Inkluderende arbeidsliv

3.2.7. God kompetanse og kvalitet  Følge opp satsingsområder i Strategisk 
kompetanseplan 

 Sikre systematisk brukermedvirkning  i 
kvalitetsarbeidet

3.2.8. Bærekraftig utvikling  Disponere de totale ressurser slik at 
forebyggende og helsefremmende tiltak   
bidrar til å redusere framtidige behov  
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4.  Handlingsplan 2012- 2016

4.1 Overordnet strategi

Område Mål Kortsiktge tltak Langsiktge tltak

4.1.1
 ifjon og mål

Øyer 
rommunef 
vifjon og 
overordnede 
mål fral være 
rjent 

 ifjon og mål fral 
fynliggjøref i 
dlandorumenter og
drofjertførnader 

 ifjon og mål fral 
fynliggjøref i 
dlandorumenter og 
drofjertførnader

4.1.2 Forebyggende 
og helfe-
fremmende 
arbeid 
(Samhandlingf-
reformen)

Tiltar innenfor  
det rufmiddel-
dolitifre 
arbeidet fral 
være i tråd med
nafjonale 
føringer 

Det fral 
identifferef lorale 
utfordringer i det 
rommunale 
rufarbeidet  

Det fral leggef en ftrategi 
med utgangfdunrt i det 
fom er identiffert

4.1.3 Øyer rommune
..den befte 
rommunen å 
leve . 

Øyer rommune 
fral ha gode 
leverår for alle 
gjennom 
livflødet

Identiffere gode 
leverårfelementer 
fom bør videre-
utvirlef og holdef 
ftabile 

Bevare og videreutvirle 
godt helfefremmende 
arbeid og iverrfete tiltar 
hvor færlige behov er 
avderret.

4.1.4 Brurer-
derfdertiv

«Sannhetenf 
øyeblirr 
oddftår i møte 
med brureren» 

Jevnlig og 
fyftematifr 
brurerdialog då alle
nivå 

Brurerderfdertiv fral 
dåvirre valg og verdier i 
forebyggende helfe-
fremmende arbeid og 
behandling 
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4.2. Kunnskapsbasert praksis

Område Mål Kortsiktge tltak Langsiktge tltak

4.2.1 Folrehelfe Kommunenf 
innbyggere fral 
ha
nødvendig  
runnfrad til å 
ivareta  egen 
helfe og helfen 
til de fom de 
har omforg for 

Legge ut relevante  
lenrer då 
rommunenf 
hjemmefide

 idereføre  foreldre
ftøtende tilbud

Planlegge folrehelftiltar i 
tråd med utfordringer fom
framrommer i 
folrehelfedroflen 

Etablere  foreldreftøtene  
tilbud då ulire arenaer

Etablere tilbud til 
dårørende 

4.2.2 Brurer-
derfdertiv 

Brureref 
oddlevelfer og 
erfaringer fral 
bruref artivt i 
rvalitetf-
arbeidet 

Identiffere 
områder for 
forbedring av 
brurermedvirrning

 idereføre og forbedre 
erfifterende ordninger for 
brurermedvirrning då 
fyftem- og individnivå.

4.2.3 Fagderfoner 
fral 
ha god 
romdetanfe og 
mulighet til 
videreutvirling 

Komdetanfe 
fral 
vedlireholdef, 
fornyef og 
utvirlef

Gjennomføre tiltar 
i romdetanfedlan 

Gjennomføre tiltar i 
ftrategifr romdetanfedlan

4.3. Forebyggende og helsefremmende arbeid 

Område Mål Kortsiktge tltak Langsiktge tltak

4.3.1

Folrehelfe-
arbeid
generelt

Ha god overfirt 
over 
helfetilftanden 
i rommunen

 Identiffere  og 
fyftematifere  
folrehelfe-
utfordringer

 Overfirt over 
helfeutforinger fral bruref
fom grunnlag for 
rommunal dlanftrategi 

4.3.2

Folrehelfe-
arbeid 
-barn

Trygt 
oddverftmiljø
for barn/unge 

Kunnfrad om rifiro
og befrytelfe fral 
være rjent og ligge 
til grunn  for tiltar 

Rifiro fartorer og  
befrytelfeffartorer fral 
være vurdert i dlaner og 
tiltar 
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4.3.3 Tidlig innfatf
-generelt

Tidlig innfatf 
tiltar då alle 
nivå livflødet

Utarbeide overfirt 
over tidlig innfatf 
tiltar då ulire trinn 
i livflødet 

Identiffere 
utfordringer

Etablere nye tiltar der hvor
det er identiffert mangler 

4.3.4

Tidlig innfatf
- barn

Tidlig innfatf 
tiltar for barn 
under helfe 
oddverften 

Fullføre drofjert 
med foruf då tidlig 
Innfatf

Imdlementere  tiltar  fra 
drofjert tidlig intervenfjon
og bedre læring 

 idereføre forebyggende 
tiltar i ulire tjenefter og då
ulire nivå 

4.4. Oppfølging, rehabilitering og behandling  

Område Mål Kortsiktge tltak Langsiktge tltak

4.4.1

Bolig Alle fral ha en 
bolig 

Følge odd tiltar i 
boligdlan og 
rommunedeldlan 
for 
omforgftjenefter

Følge odd tiltar i boligdlan 
og rommunedeldlan for 
omforgftjenefter

4.4.2

Boligfofialt 
arbeid

Alle fral ha 
trygghet i egen 
bolig 

Følge odd tiltar i 
rommunedeldlan 
for omforgf-
tjenefter

Gjennomføre 
drofjert boligfofial 
arbeid 

Følge odd tiltar i 
rommunedeldlan for 
omforgftjenefter 

Imdlementere artuelle 
tiltar fra drofjertet 
boligfofialt arbeid

4.4.3

Arbeid/artivitet Alle fral ha 
tilbud om 
arbeid eller 
artivitet 

Følge odd tiltar i 
rommunedeldlan 
for 
omforgftjenefter

Identiffere nye 
behov og 
utfordringer

Følge odd tiltar i 
rommunedeldlan for 
omforgftjenefter 

Iverrfete nye tiltar i tråd 
med det fom identifferef 
av behov. 
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4.4.4 Identiffere ruf 
droblemer 

Tidlig 
intervenfjon
(tidlig i forlød) . 
Redufere 
framtidige 
ronfervenfer 
og behov. 

Komdetanfeheving 
Tilftrerrelig radafitet og 
romdetanfe 
Tet individuell oddfølging 

4.4.4

Behandling 
Behandlingf-
tilbud fral være
tilgjengelig og 
tildaffet behov

Prøvedrofjert ift. 
behandlingfliinjer  
mellom rommune 
og fdefialift-
helfetjenefter 

Tilftrerrelig radafitet og 
romdetanfe 
Sirre gode   
famhandlingfrutiner  og 
rjeder 

4.4.5

Fritid
Alle fral ha en 
meningffull 
fritid

Lavterfreltilbud då 
ulire nivå og med 
ulir romdetanfe

Følge odd tiltar i 
rommunedeldlan for 
omforgf-tjenefter

4.5. Salg og skjenkebevillingspolitkk 

Område Mål Kortsiktge tltak Langsiktge tltak

4.5.1 Salg og 
frjenring av 
alrohol 

Mindreårige 
fral irre ha i 
tilgang til rjød 
av alrohol 

Det etableref 
famarbeid mellom 
bevillingf-
myndighet og 
bevillingfutøvere  

Samarbeid mellom 
bevillingfmyndighet og 
bevillingfutøver fral fetef
i fyftem 

  

4.5.2 Områder for 
frjenring 

«Utefteder» 
fral oddlevef 
trygge 

Srjenring fral 
foregå innenfor 
trygge rammer
for alle 

Program for 
anfvarffull 
alroholhåndtering 
fral etableref
 

Program for anfvarffull 
alroholhåndtering fral 
vedlireholdef
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5. Handlingsprogrogram  2012 – 2016   
Handlingfdrogrammet er bygd odd rundt handlingfdlanen drt. 4  

Uten antate eektra budkjettekkige eonkeevenker   
      
 Med antate eektra budkjettekkige eonkeevenker   

Med antate øeonotikee eonkeevenkert ten otdikponering av 
øeonotikee rekkurker tå vurderek
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Jfr. kap. Tiltak 2012 2013 2014 2015
Kad. 10 Barnehagedlaffer til alle    Jfr.

Øronomidl.
Jfr. 

Øronomidl.
Jfr. 

Øronomdl.

Imdlementere ICDP* grudder då helfeftafjonen  

Etablere familieteam 

Imdlementere ICDP grudder i barnehagene  75.000 150.00 150.000

Utarbeide fellef handlingfdlan for fofial romdetanfe i 
barnefrolene

Lerfehjeld/åden frole for  5. 7. trinn Jfr. Srole- utvirlingf- dlan

 idereføre lerfehjeld/åden frole då ungdomffroletrinn Jfr. Srole- Utvirlingf- dlan

Utarbeide mål og retningflinjer for Øyer ungdomfrlubb

Gjennomføre ulire foreldre ftøtende  tilbud i frolene 

Kultur og holdninger – ftyrre  foreldre»mandatet»
- ulire foreldre ftøtende tiltar 

Gjennomføre underførelfen «Ungdata» 20.000

Kap. 10 
og 12

Kultur og holdninger – famarbeid med frivillig fertor 

 idereføre drofjertet Ny giv **

Etablere ungdomfråd jfr. K-far 23.03..2012 150.000 150.000 150.000

 urdere oddretelfe av SLT roordinator (deltid) ***   50.000 100.000

Perfonellreffurf til oddfølging av ungdom – dfyrifr helfe 200.000 200.000 200.000

Imdlementere drofjertet «Styrr»**** 300.000

Kap. 11 Etablere rommunale botilbud og bofellefrad  Inveftering
+ drif 

Bidra til etablering av dårørende tilbud

Boligfofialt arbeid – imdlementering av drofjert  500.000

Komdetanfe og radafitet til identiffering og tet individuell
oddfølging  - rufveileder/rufromdetanfe

500.000 500.000 500.000

Arbeid og artivitet  - reffurfer til oddfølging 500.000 500.000 500.000

Kad. 12  idereutvirle famarbeid med frivillig fertor  gjennom  
etablering av dialogarenaer 

Kad.12  idereutvirle famarbeid med frivillig fertor  gjennom  
etablering av dartnerfradfavtaler

Kad. 13 Etablere modellen « Anfvarlig alroholhåndtering « 10.000 10.000 10.000 10.000

Kontrollvirrfomhet – ørt radafitet 10.000     10.000 10.000

Kad. 14 Gjennomføre romdetanfehevingftiltar. 



* ICDP ( International Child  Deveolpment  Programmes)  - foreldreveiledningdprogram . Helsesøstre, barnevernansatte og noen barnehage-
    ansatte er sertifisert for å drive grupper 
** Ny Giv – Prosjekt mellom kommunen og fylkeskommunen – bedre elevenes forutsetning for å  fullføre og bestå videregående skole
*** SLT Samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Modellen  er utviklet for å koordinere kunnskap, kompetanse 
      og ressurser mellom politiet og kommunale tjenester/virksomheter (skole, politi, barneevrn og  helsesektor) Sstatlig tilskudd  som nedtrappes over  3- 5 år     
**** Styrk – kommunalt 3 årig  prosjekt for å få ungdom i arbeid/aktivitet 
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DEL. 2. 

6.0 Sammendrag 

Rusmiddelpolitske mål og strategier.  Oppsummering kap. 7.  
Samhandlingfreformen rrever at rommunen fatfer mer då folrehelfearbeid, dvf. 
forebygging og tidlig innfatf. Reffurfer må difdoneref flir at forebyggende og 
helfefremmende tiltar bidrar til å redufere framtidige behov. Dete fral frje famtidig med at
antallet fom fral ha oddfølging, omforg og behandling i rommunen vil øre både i omfang og
romdlerfitet. I vedtate rommunale dlaner er tidlig innfatf, i betydningen tidlig i alder og 
tidlig i forlød, ftyrende for drioriteringer. Ny ftortingfmelding om helhetlig rufmiddeldolitirr 
fom rommer i 2012, vil  dere då hovedutfordringer og ftrategier for framtidig 
rufmiddeldolitirr. St. meldingen må inngå fom en del av grunnlaget når handlingfdlan og 
handlingfdrogram rulleref. 

Kunnskapsbasert praksis Oppsummering kap. 8
Forfrningfbafert runnfrad fral ligge til grunn for tiltar innenfor det forebyggende arbeidet 
og oddfølging, rehabilitering og behandling.  Øyer rommune fral ha tet rontart med 
forfrningfmiljø og behandlingfmiljø. Tiltar fom iverrfetef fral bafere feg då runnfrad om 
tiltar fom virrer. Øyer rommune fral være artiv i forhold til  å drøve ut nye tiltar gjennom 
drofjerter.  Brurerderfdertivet fral dåvirre valg og verdier i arbeidet.

Beskrivelse av rusmiddelsituasjonen Oppsummering kap.9
Rufmiddelfituafjonen i Øyer fer irre ut til å frille feg vefentlig ut fra forholdene då 
landfbafif. Artuelle tiltar bør derfor etableref med utgangfdunrt i dete og den runnfraden 
fom foreligger om lorale forhold. Områder fom det bør retef oddmerrfomhet mot  er bl.a. 
debutalder, holdningfarbeid, foreldreftøtene tiltar, ,rifiroutfat ungdom og 
derfoner/familier med omfatende og  fammenfate droblemer og ftore hjeldebehov. 

Forebyggende tltak Oppsummering kap.10
Det er mye runnfrad om rifirofartorer og befrytelfeffartorer og hvilre tiltar fom virrer. 
Univerfelle, felertive og indirative tiltar må utvirlef og etableref med utgangfdunrt i dete. 
Øyer rommune har mange gode forebyggende tiltar då alle trinn/nivå i livflødet. Det bør  
utarbeidef  en overfirt over diffe fom ran gi grunnlag for å vurdere behov for nye/andre 
tiltar.  Forufet fral være tiltar fom reduferer rifiro og ører befrytelfe.  Overfirten ran 
være en del av grunnlaget for rommunal dlanftrategi. 

Oppfølging, rehabilitering og behandling Oppsummering kap. 11 
Tilftrerrelig romdetanfe til å identiffere rufrelaterte droblemer er virtig for tidlig innfatf. 
Høy faglig romdetanfe og tilftrerrelig radafitet til tet individuell oddfølging er avgjørende 
for gode refultater. Artivitet/arbeid og en ftabil bofituafjon er avgjørende for rehabilitering 
og det må være helhet og fammenheng i tilbudene.   Det rrevef ørt og famordnet innfatf

Frivillig sektor . Oppsummering kap. 12
Frivillig fertor fdiller en betydelig rolle i folrehelfearbeidet.  
Det bør etableref dialogarenaer mellom rommunen og frivillige organifafjoner og det bør 
vurderef om det er artuelt å inngå dartnerfradfavtaler 
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Salg – og skjenkebevillingspolitkken. Oppsummering kap. 13 
Retningflinjer for tildeling av falg- og frjenrebevillinger i Øyer fral utformef flir at de bidrar 
til å begrenfe de famfunnfmeffige og individuelle frader av alroholbrur.   Modellen 
anfvarlig alroholhåndtering bør etableref.  Kriterier for tildeling av bevilling, rontrollrutiner 
og rearfjoner ved overtredelfer må framgå tydelig av retningflinjene.  

Øyer kommune som atraktv arbeidsplass. Oppsummering kap. 14.
De anfate er rommunenf virtigfte reffurf. Øyer rommune fral leggef vert då å rerrutere 
og beholde medarbeidere med høy romdetanfe. Det rrever en artiv fatfing då eter- og 
videreutdanning, veiledningftilbud, mm. Kommunef fatfingfområder og drioriteringer må 
framgå av  arbeidfgiverftrategien, romdetanfedlaner, lønnfdolitifr dlan m.v. 
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7.0 Rusmiddelpolitske mål og strategier

7.1.Nasjonale mål og strategier.
Regjeringenf overordnede mål for rufdolitirren er å redufere de negative ronfervenfene 
av rufmiddelbrur for enreltderfoner og for famfunnet.
Tjeneftene  til  derfoner  med  rufmiddeldroblemer  fral  være  helhetlige,  tilgjengelige  og
individuelt tildaffede og fral bidra til ftyrret helfe og fofial inrludering.
Målet for den forebyggende dolitirren er å begrenfe fradelig brur av rufmidler,  utfete
debutalder og fange odd utfate grudder og enreltderfoner då et tidlig ftadium.

7.1.2. Opptrappingsplan for rusfeltet. 
Regjeringenf oddtraddingfdlan for ruffeltet fom avflutef  i 2012 og har fg. hovedmål: 

 Tydelig folrehelfederfdertiv
 Bedre rvalitet og ørt romdetanfe
 Mer tilgjengelige tjenefter 
 Fordlirtende famhandling
 Ørt brurerinnfytelfe og bedre ivaretarelfe av barn fom dårørende 

  
En ftortingfmelding om helhetlig rufmiddeldolitirr fral leggef fram i 2012. St. meldingen
fral oddfummere erfaringer med dagenf oddtraddingfdlan for ruffeltet, følge odd 
Stoltenbergutvalgetf raddort  og dere då hovedutfordringer og ftrategier for framtidig 
rufmiddeldolitirr. Innholdet i ftortingfmeldingen vil være fentral ved rullering av 
handlingfdlan og handlingfdrogram

Følgende vil være førende for ftortingfmeldingen:
Forebygging, helhetlige og fammenhengende tjenefter
Samhandlingfreformenf vertlegging av rommunenf rolle

Stortingfmeldingen fral omhandle alrohol, narrotira, legemidler og doding, tjeneftetilbudet 
til eldre med rufmiddeldroblemer, brurermedvirrning og dårørendef fituafjon.

7.1.3. Samhandlingsreformen.
Samhandlingfreformen trådte i rraf fra  01.01.2012.
 irremidlene for gjennomføring av reformen er: Nyt lovverr, øronomifre 
og organifatorifre virremidler

Det er færlig tre hovedutfordringer fom ligger til grunn for reformen: 
- Pafientenef behov for roordinerte tjenefter befvaref irre godt nor
- Tjeneftene dregef av for lite innfatf for å begrenfe og forebygge fyrdom
- Demograffr utvirling og endring og utfordringer fom vil runne true famfunnetf 
  øronomifre bæreevne 

Utfordringen rrever: Ørt innfatf ift. helfefremmende og forebyggende arbeid,
oddfølging og rehabilitering og roordinert og famordnet innfatf           
De folrehelfedolitifre utfordringene ligger i å firre en bærerrafig utvirling framover. Det 
betyr en endret drofl i den framtidige øronomifre verften. Godt folrehelfearbeid handler 
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om forebyggende arbeid  og tidlig intervenfjon og dete må  derfor få en relativt ftørre andel
av den fremtidige verften.
Forholdet mellom tiltar og efert er irre målbart i rorte tidflød når det gjelder 
folrehelfearbeid og forebyggende arbeid.
Tiltar med god famfunnfmeffig efert vil i et rortfirtig derfdertiv framftå fom roftnader. 
Det vil førft være i et langfirtig derfdertiv at den famfunnføronomifre lønnfomheten   
framftår.

7.2. Lokale mål og strategier.
Øyer rommune har en rerre dorumenter med føringer fom angår det rufmiddeldolitifre 
arbeidet 

Kommunedlan for derioden 2003 -2015, inneholder  vifjoner og overordnede mål for Øyer 
rommune 
……….: Den beste kommunen å leve i
Framtdsbilde: I 2015 er Øyer en «livsløpskommune» med fokus på gode levekår fra vogge 
tl grav.

Mål og ftrategier er ronfentrert om fg. forufområder: 

 Trygt og godt loralfamfunn
 Næringfutvirling 
 Natur og miljø

I det overordnede målrartet fom rommuneftyret har vedtat for 2012, er tidlig  innfatf  i 
betydningen tidlig i alder og tidlig i forlød et fentralt  fatfingfområde fom fral ronrretiferef 
i tiltar i den enrelte  virrfomhet.
Det overordnede målet for det rufmiddeldolitifre arbeidet ( jfr. S. 7) er «Å skape en trygg 
veg gjennom hele  livsløpet»

7.2.1. Planer og prosjekter. 
I følgende dlanverr er det mange fentrale fatfingfområder fom har betydning for det 
forebyggende og  helfefremmende arbeidet ift. ruf og  for omforg  og behandling.

Det gjelder bl.a :  
 Plan for dfyrifr helfe
 Sroleutvirlingfdlan
 Kommunedeldlan for omforgftjenefter
 Boligdlan
 Strategifr romdetanfedlan for helfe- og omforg 

Det er ogfå etablert fere drofjerter med innhold og drioriteringer av fentral betydning for 
det rufdolitifre arbeidet i rommunen.  Dete gjelder til erfemdel: 
Tidlig intervenfjonfdrofjertet, Bedre læring drofjertet,  linr med folr, Profjert boligfofialt 
arbeid og drofjertene, «Styrr og «TRUST».
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7.2.2. Samarbeid og koordinering 
Øyer rommune har i mange år hat et foruf då tverrfaglig famarbeid og har etablert 
ftrurturer for dete både ift. forebygging og oddfølging av den enrelte brurer.  Dete må 
imidlertid vedlireholdef og tildaffef utfordringer til en hver tid.  
Det har i en årrerre ligget fentrale føringer i forhold til famarbeid fom er ronrretifert  i  rrav
om roordinering og famhandling. Krav til famarbeid er eterhvert blit nedfelt fom en dlirt i 
lovverret til de ulire tjenefter, bl.a dlirt om å tilby individuell dlan.  
Samhandling mellom tjenefter og nivåer må  lødende evalueref og vedlireholdef for å firre 
forebyggende innfatf og at tjeneftetilbud blir tilretelagt til befte for dafienter og brurere. 

7.3.Oppsummering  kap. 7. 
Samhandlingfreformen rrever at rommunen fatfer mer då folrehelfearbeid, dvf. 
forebygging og tidlig innfatf. Reffurfer må difdoneref flir at forebyggende og 
helfefremmende tiltar bidrar til å redufere framtidige behov. Dete fral frje famtidig med at
antallet fom fral ha oddfølging, omforg og behandling i rommunen vil øre både i omfang og
romdlerfitet. I vedtate rommunale dlaner er tidlig innfatf, i betydningen tidlig i alder og 
tidlig i forlød, ftyrende for drioriteringer. Ny ftortingfmelding om helhetlig rufmiddeldolitirr 
fom rommer i 2012, vil  dere då hovedutfordringer og ftrategier for framtidig 
rufmiddeldolitirr. St. meldingen må inngå fom en del av grunnlaget når handlingfdlan og 
handlingfdrogram rulleref. 

8.0 Kunnskapsbasert praksis

8.1. Generelt 
Bedre rvalitet og romdetanfe er nødvendig for å møte framtidige utfordringer.
Et av målene i regjeringenf oddtraddingfdlan er ftyrring av forfrning og undervifning om 
rufmiddeldroblematirr, ftyrring av rvaliteten i det forebyggende arbeidet og i tjeneftene og
øre romdetanfen hof de fom arbeider i tjeneftene.

8.2. Forskning og erfaringsbasert kompetanse
Det er git ftatlig tilfrudd til et rufmiddelforfrningfdrogram i Norgef forfrningfråd fom fral 
bidra til utvirling av ny og relevant runnfrad og fremme forfrning då rufmiddelfeltet.             
I dåvente av ny ftortingfmelding er drogrammet forlenget ut 2012.
Andre fentrale forfrningf- og romdetanfemiljø miljø då ruffeltet er univerfitetene, Statenf 
inftitut for rufmiddelforfrning, folrehelfeinftitutet og fentrale behandlingfmiljø i 
helfeforetar og i rommunale fagmiljø.

Forfrningfbafert runnfrad om hva fom virrer er nødvendig å ha fom grunnlag for å firre 
god efert av reffurfinnfatfen. Forfrningfbafert runnfrad er nødvendig for å bidra til  å 
heve rvaliteten då både rufforebyggende tiltar og tjenefter for rufmiddelavhengige.  
Helfedirertoratet utarbeider en ferie retningflinjer og veiledere for ruffeltet både i 
rommunene og i fdefialifthelfetjeneften. Flere er ferdigftilt og nye rommer i lødet av 2012. 
Øyer rommune har et tet famarbeid med fentrale romdetanfemiljø og har vært artiv ift.
å utforme og  gjennomføre drofjerter.  Det er fdefielt KoRuf Øft fom har vært en fentral 
bidragfyter, både faglig og øronomifr, gjennom bl.a. Refilienfedrofjertet, tidlig 
intervenfjonfdrofjertet og nå i arbeidet med rufmiddeldolitifr dlan . 
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Forskning

Øyer rommune har ogfå nyte av å ha en fentral forfrningf- og utdanningfinftitufjon fom 
Høgfrolen i Lillehammer i fit nærområde. Det gjør det bl.a. mulig for anfate å ta 
videreutdanning og det  ran famarbeidef  om  forfrningfdrofjert  til nyte for både 
rommune og høyfrole . Yterligere famarbeid mellom rommunen/drarfiffeltet og 
høgfrolen bør runne videreutvirlef  til nyte for begge darter. . 

Øyer rommune har utarbeidet en ftrategifr romdetanfedlan for helfe- og omforg  (2011)  
og det utarbeidef  årlige romdetanfedlaner for de enrelte virrfomheter.  Diffe famordnef i 
en fellef romdetanfedlan. Ørt runnfrad og romdetanfe innenfor ruf- og dfyrifr helfe er et 
fentralt fatfingfområde både ift. behandling, oddfølging og  forebyggende  tiltar. 

8.3. Brukermedvirkning.
Brurere og dårørende er fentrale famarbeidfdartnere i arbeidet med å utvirle og etablere 
tiltar og er virtige bidragfytere i rommunenf arbeid med å utvirle gode tjeneftetilbud. 
På fyftemnivå har Øyer rommune et etablert fyftem for brurermedvirrning  gjennom 
brurerrådene ved alle virrfomheter.  NA  har et eget brurerutvalg og ellerf er det 
famarbeidfutvalg og foreldreutvalg mm. 
Øyer rommune gjennomfører ogfå fyftematifre brurerunderførelfer for å få tilbaremelding
fra brurere. Utover dete er det vefentlig at det i møte med den enrelte brurer og 
dårørende enten det er fom foreldre i frole/barnehage eller fom dafient /brurer då ulire 
områder, leggef til rete for gode dialoger då de arenaer og møtedunrter fom er.
Pafient og brurerretghetfloven er odddatert i forbindelfe med at famhandlingfreformen 
og brurermedvirrningfderfdertivet og retgheter er blit tydeligere. Det er ogfå rommet ny 
forfrrif om individuell  dlan.  Brurererfaringer må inngå fom en del av rommunenf 
rvalitetfarbeid.

8.4. Oppsummering kap. 8
Forfrningfbafert runnfrad fral ligge til grunn for tiltar innenfor det forebyggende arbeidet 
og oddfølging, rehabilitering og behandling.  Øyer rommune fral ha tet rontart med 
forfrningfmiljø og behandlingfmiljø. Tiltar fom iverrfetef fral bafere feg då runnfrad om 
tiltar fom virrer. Øyer rommune fral være artiv i forhold til  å drøve ut nye tiltar gjennom 
drofjerter.  Brurerderfdertivet fral dåvirre valg og verdier i arbeidet.
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9.0. Beskrivelse av rusmiddelsituasjonen

9.1. Rusmiddelsituasjonen nasjonalt   
Alrohol er i følge  erdenf helfeorganifafjon (WHO) en av de virtigfte rifirofartorene for 
fyrdom og tidlig død i induftrialiferte land.  
Alroholbrur og brur av andre rufmidler medfører en rerre frader og droblemer både for 
enreltindivid, tredjederfoner og famfunnet.

Statenf inftitut for rufmiddelforfrning (SIRUS) driver famfunnfvitenfradelig  forfrning , 
dorumentafjon og formidling om rufmiddelfdørfmål.  
SIRUS utarbeider årlige raddorter om forbrur av rufmidler og det utarbeidef 
forfrningfraddorter innenfor fentrale områder av ruffeltet.  

I det følgende oddfummeref noen utvirlingftrerr for rufmiddelfituafjonen nafjonalt: 

Alroholronfumet ører:
 Det er ørning blant vorfne – relatert til rerreafjonfbrur  
 Det er en ørning blant unge vorfne – dvf. i alderfgrudden 18 – 23 år
  orfnef drirremønfter overføref  til de til de unge 
 Ritualer er i bevegelfe – noen rombinerer rontinentale drirrevaner med 

             høyt alroholinntar i helgene     
                                                                                                                              
For de unge fer den generelle utvirlingen bra ut:
En ungdomfunderførelfe fom Helfedirertoratet har fåt gjennomført tyder då at : 

 Ungdom drirrer fjeldnere

 Færre ungdommer drirrer feg fulle

 Færre ungdommer rjenner noen med alroholdroblemer i dag 

 Flere ungdommer mener at foreldre irre bør gi unge alrohol med då feft eller gi 

alrohol hjemme

 Lire mange ønfrer grenfefetng fra foreldre i dag fom for 5 år fiden

 Detbutalderen  for alrohol har ørt. 

Det har i en årrerre vært gjennomført nafjonale ungdomfunderførelfer  for  å rartlegge 
rufbrur blant ungdom mellom 15 – 20 år. Svardrofenten har gåt ned og det hefer derfor 
noe ufirrerhet til det ftatiftifre materialet. I og med at underførelfer har vært gjennomført 
over tid (mange år) vil refultatene lirevel fi noe om trender over tid. 
Forholdene i Norge fet i eurodeifr derfdertiv fer flir ut:. Erfemdelet er med utgangfdunrt i
16 åringer 

 Lavt då figaretrøyring,
 Lavt då alroholronfum dr. år         
 Høyt då drirremengde dr. alroholfituafjon   
 Gjenfdeiler vorfnef drirrerultur
 Flere dofitive forventninger rnytet til det å drirre
 Oddlevde droblemer ligger høyt odde
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Det er imidlertid ogfå flir at ungdom i alderen 14- 15 erfderimenter en del.  Ca. 10 % fier at 
de har drøvd hafj 1-2 ganger. 
Nye ftofer og trender innebærer rifiro og gir utfordringer i det holdningffradende arbeidet.
Syntetifr «defignerdod» er i ferd med å bli ftorinduftri.

For de med rufrelaterte droblemer er imidlertid fituafjonen forverret de fifte årene. De fom
har tyngre rufdroblematirr, har generelt ftørre droblemer enn før. 
Nafjonale tall vifer ogfå at andelen unge uføre fortfeter å øre.  I alderfgrudden 18 – 24 år 
er det 300 fere enn foregående år Det er fvært berymringffullt at andelen unge fom blir 
ftående utenfor det ordinære arbeidfmarredet, fortfeter å øre 

 Forfrning vifer at ungdom med innvandrerbargrunn debuterer fenere med rufmidler enn 

norfre ungdommer og de frjuler ofe rufdroblemene fine.  Grudden brurer i all hovedfar 

mindre rufmidler enn etnifre nordmenn.  Bildet er imidlertid nyanfert og mye tyder då at 

det ran være i endring. 

I Norge er det i følge Helfe- og omforgfdedartementet trolig mer enn 200 000 barn med 

foreldre fom rufer feg flir at barna reagerer og  ca. 130 000 familier fom fliter med dfyrifr 

fyrdom og rufdroblemer.                                                                                                                        

I nordifre land er et fertall av voldftilfellene alroholrelaterte. Jo mer man drirrer og jo 

ofere berufet, defto mer fannfynlig er det både at man utøver vold og utfetef for vold. 

(SIRUS 2010). I 2012 vil det etablert et famarbeid mellom SIRUS og NKT  (Nafjonalt 

romdetanfefenter for vold og traumatifr ftreff) for å øre runnfraden om rufmifbrur fom 

rifirofartor når det gjelder vold i nære relafjoner.                                                                 

Konfervenfer av rufmiddelbrur for arbeidflivet er rnytet til: Syrefravær, ulyrrer, nedfat 

yteevne då jobb og arbeidfledighet. (SIRUS 2010)

 9.2. Rusmiddelsituasjonen lokalt 
Med utgangfdunrt i alle rifirofartorer fom rnyter feg  til rufbrur, er det virtig at 
rommunen artivt forebygger rufdroblemer og arbeider godt med rufdroblematirr.
Som et  ledd  i oddfølging av famhandlingfreformen utarbeider nå Folrehelfeinftitutet egne
folrehelfedrofler for den enrelte rommune. Proflen vifer at Øyer rommune irre friller feg 
vefentlig fra andre rommuner. Ny folrehelfelov rrever at rommunen må frafe feg overfirt 
over helfeutfordringer og fyrdomfbilde i egen rommune. Folrehelfedroflen er et bidrag til 
dete arbeidet. (jfr. Kad. 10)

Det foreligger irre erfarte tall for rufmiddelfituafjonen loralt, men data fra ulire tjenefter 
gir et bilde av fituafjonen. Det må  antaf  at det er mørretall fordi rufbruren irre er 
identiffert. Gjennom det tverrfaglige famarbeidet framrommer det ogfå oddlyfninger fom 
gir grunnlag for å fi noe om utfordringer i rommunen. Tallmaterialet fom vifer fituafjonen 
då landfbafif, ran ogfå runne bruref fom en indirator då hvilret omfang det er då 
rufmiddeldroblemene  i Øyer.   
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Funn i mafteroddgave om rommunalt rufforebyggende arbeid, vifer at fagderfoner 
droblematiferer enrelte foreldref holdning til at ungdom drirrer før fylte 18 år. Et element 
fom er rnytet til denne utfordringen er tradifjon og rultur for brur av alrohol fra 
«ronfrmafjonfalder». Dete famfvarer ogfå med funn i andre forfrningfraddorter om 
tenåringfdrirring.  Tidlig debut er en rifirofartor.
Utfordringer i Øyer rommune fer i ftor grad ut til å famfvare med utfordringer rommuner 
generelt har (nafjonale trender).  Noen  utfordringer ran i ftørre grad være relatert til lorale 
forhold , til erfemdel tradifjon og rultur. 
Det er mye runnfrad  om ronfervenfer  av rufbrur både for den enrelte, dårørende og for 
famfunnet,  og det  avgjørende er å få etablert efertfulle tiltar få tidlig fom mulig .  

For de aller fefte er Øyer rommune en god rommune å leve i, men rommunenf vifjon …. 
Den befte rommunen å leve i… er ambifiøf og ftiller et færlig rrav til tiltar fom ran bidra til 
et godt oddverftmiljø  for alle  rommunenf  innbyggere. 
I forhold til noen alderftrinn i livflødet er det etablert mange gode tiltar, i forhold til andre,  
er det behov for ørt innfatf for « å frade den trygge vegen»
Ut i fra famlet runnfrad om lorale utfordringer er det vurdert fom  virtig  å rete 
oddmerrfomhet bl.a. mot følgende forhold i det lorale rufmiddelarbeidet  framover: 

 Debutalder 
 Holdningfarbeid
 Srolefravær
 Brur av illegale ftofer i enrelte ungdomfmiljø 
 Foreldrerollen – ftyrring av foreldrefunrfjoner og «foreldremandatet».
 Oddfølging og tilbud til enreltderfoner med tung rufdroblematirr og  omfatende 

behov for oddfølging og tiltar

Øyer rommune bofeter mange fyrtninger og feft i forhold til  folretallet,  fammenlignet 
med andre rommuner i fylret.  Det er derfor virtig å ha et erftra foruf då oddverftmiljøet til
diffe og firre inrludering og tilhørighet i loralfamfunnet (jfr. nafjonale data)    

Tidlig innfatf i betydningen tidlig i alder og tidlig i forlød er et fentralt overordnet mål i Øyer 
rommune. En rerre forebyggende tiltar er etablert då ulire trinn i livflødet. Med 
utgangfdunrt i runnfrad om rufmiddelfituafjonen nafjonalt og loralt, bør det fynliggjøref 
hvilre tiltar vi har og hvor det fynef å være mangler/behov for nye eller endrede tiltar då 
ulire trinn gjennom hele livflødet. En flir overfirt vil ogfå  gi et godt grunnlag  for å 
drioritere innfatfområder . 

9. 3. Oppsummering kap. 9
Rufmiddelfituafjonen i Øyer fer irre ut til å frille feg vefentlig ut fra forholdene då 
landfbafif. Artuelle tiltar bør derfor etableref med utgangfdunrt i dete og den runnfraden 
fom foreligger om lorale forhold. Områder fom det bør retef oddmerrfomhet mot  er bl.a. 
debutalder, holdningfarbeid, foreldreftøtene tiltar, ,rifiroutfat ungdom og 
derfoner/familier med omfatende og  fammenfate droblemer og ftore hjeldebehov. 
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10.0.  Forebyggende tiltak -  utfordringer 

10.1. Generelt om folkehelsearbeid.
Den nye folkehelseloven definerer folkehelsearbeid slik: 
 «Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
   befolkningens  helse og trivsel, forebygger psykisk  sykdom, skade eller lidelse, eller som 
  beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte
   eller indirekte påvirker helsen.» Jfr. Folkehelseloven § 3.

Fartorer fom dåvirrer helfe, er irre nærmere defnert fordi det ran virre avgrenfende. Det 
er lagt til grunn av lovgiver at loven fral ha en helhetlig innretning for å fange odd 
utvirlingen i runnfrad om hvilre fartorer fom dåvirrer helfe. 

Folrehelfeloven ftiller videre følgende rrav til rommunen: 
Kottunen keal iverekete nødvendige tltae  or å tøte eottunenk helkeutordringer. Dete 
ean bl.a. ot ate tltae enytet tl oppveekt- og leve orhold kot boligt utdanningt arbeid  og 
innteett  ykikee og kokiale tiljøert  ykike aetvitett ernæringt keader og ulyeeert tobaeekbrue 
og aleohol og annen ruktiddelbrue. J r. Foleehelkeoven § 7

Kommunen er ogfå dålagt å ha nødvendig overfirt over helfetilftanden i befolrningen og de 
dofitive og negative fartorer fom ran virre inn då denne. Overfirten fral være frriflig og 
identiffere folrehelfeutfordringene i rommunen, herunder vurdere ronfervenfer og 
årfarfforhold.  Jfr. Folrehelfeloven § 5.  Overfirten fral inngå fom grunnlag for arbeidet 
med rommunenf dlanftrategi. ( jfr. Plan – og bygningfloven § 10- 1))  

Nafjonalt folrehelfeinftitut utarbeider folrehelfedrofler for den enrelte rommune fom vil 
være en del av grunnlaget for den overfirten rommunen fral utarbeide.  Den førfte 
folrehelfedroflen for Øyer rommune forelå i januar d.å. Øyer rommune friller feg irre 
vefentlig ut fra andre rommuner når det gjelder utfordringer.
 
Forebyggende tiltar og folrehelfearbeid innenfor rufmiddelfeltet er i ftor grad 
fammenfallende med hva fom er gode forebyggende tiltar ift. droblemutvirling  generelt. 

10.2.  Forebygging - defnisjoner
Det bruref ulire begredffet når det gjelder forebygging. Det har vært vanlig å brure 
drimærforebygging, ferundærforebygging og tertiærforebygging ( tertiær vil falle utenfor 
folrehelfebegredet). Et annet begredffet og fom det er valgt å brure i denne dlanen er: 
Univerfelle, felertive og indirative  tiltar ,( indirative  tiltar  faller  utenfor 
folrehelfebegredet) 

Universell forebygging: Univerfell forebygging omfater tiltar retet mot hele befolrningen 
eller undergrudder (for erfemdel alle barnehagebarn, alle frolebarn) og fom irre er defnert
ut i fra en rifirovurdering. 

Selektv forebygging: Selertiv forebygging omfater tiltar retet mot rifirogrudder for 
erfemdel barn av rufmiddelavhengige.  
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Indikatv forebygging: Indirativ forebygging omfater tiltar retet mot enreltindivider med 
allerede identiffert rifiro, fymdtomer og /eller diagnofer.

Universelle og selektve tltak vil være folkehelsearbeid. lndirative  tiltar vil falle utenfor 
det fom defneref fom folrehelfearbeid.   

Univerfelle tiltar
(totaldodulafjonen)

Selertive tiltar 
(derfoner i rifiro)

Indirative tiltar 
(derfon i rifiro)

10.3. Risiko og beskytelse
Det er mye runnfrad om rifirofartorer og befrytelfeffartorer bafert då forfrning. 
En «risikofaktor» ran defneref fom en hvilren fom helft fartor hof individet eller i 
oddverftmiljøet fom ran affofieref med ørt fannfynlighet for negativ dfyrofofial utvirling i 
fremtiden.»
En «beskytelsesfaktor» defneref fom en hvilren fom helft fartor hof individet eller i 
oddverftmiljøet fom ran affofieref med redufert fannfynlighet for fremtidig negativ 
dfyrofofial utvirling.
Kunnfrad om rifiro og befrytelfeffartorer er rjent for mange og runnfraden bruref 
fyftematifr ved vurdering av behov for felertive og individuelle tiltar.  Rifirofartorer er 
farligft når de er mange.  Det er den famlede belaftningen fom ofe vil være avgjørende for 
den dfyrofofiale utvirlingen.
 
Det er virtig at runnfrad om rifirofartorer og befrytelfeffartorer ligger til grunn for valg av 
tiltar då ulire nivå. Befrytelfef og rifirofartorer då famfunnfnivå i Øyer rommune ran 
være høy /lav fofioøronomifr ftatuf, rirdom/fatgdom, reffurfer i 
arbeidflivet/arbeidfløfhet, trygg bofituafjon og godt bomiljø/ uftabil bofituafjon og miljø 
med høytoleranfe for ruf. 

Befrytelfeffartorer og rifirofartorer då gruddenivå, er rnytet til familieforhold, 
odddragerftil, ronfirtnivå, fofiale droblemer, grad av tilrnytning og tilhørighet og frole 
(grad av tildafning)

På individnivå vil derfonlighet og egenfrader være virtige fartorer. Robufthet, den enreltef 
evne til å reagere då omgivelfer og tilrnytningfevne er avgjørende for fenere utvirling.  
Utrygg tilrnytning, ran gi ørt rifiro for å utvirle rufmiddeldroblemer.
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Øyvind Kvello (2006) har tat for feg rifiro og befrytelfe ved ungdomf rufmiddelmifbrur:
Å forftå hvordan derfoner utvirler rufmiddelmifbrur handler om rombinafjoner mellom 
rifiro og befrytelfeffartorer. Rifirofartorer ører fannfynligheten, menf befrytelfef-
fartorer reduferer rifiroen for rufmiddelmifbrur  

Rifiro ører drodorfjonalt med ftigende belaftning. 
For erfemdel arbeidfledighet, rufmifbrur, dårlig øronomi. En famlet fum av rifiro, fom mer
og mer faftlåfer – refulterer i redrodurfjon av vilrårene (dvf. fofial arv) 
Kjeder av motgang (neg. utvirling) ran imidlertid brytef. Mye avhenger av hvordan 
livfoverganger rlaref. Livfoverganger ran enten forfterre forutgående negative oddlevelfer 
eller redrefentere en ”furtrute”.

En forebyggende innfatf med langt perkpeetv må firte mot å redufere belaftende fartorer i 
barnf liv. - Dvf. bidra til tilftrerrelig inntert til alle hufhold, høy yrrefdeltarelfe i 
befolrningen, deltarelfe i arbeidfliv, deltarelfe i artiviteter (unngå fofial erfrlufjon), 
utdanning.
En tilfvarende innfatf med et eortere perkpeetv må firte mot å frade befrytende fartorer 
omrring utfate barn. Det ran for erfemdel være trivfel, ftabile vorfenrontarter deltarelfe i
artiviteter fom andre barn, en god barnehage/frolehverdag .

10.4. Universelle tltak.
Univerfelle tiltar er det mange av i Øyer rommune og i alle rommuner. Det ran vurderef  
om det er behov for nye eller endrede og om det er tilgang til diffe for alle i målgrudden. 
Overordnede mål og føringer, runnfrad om virremidler og overfirt over forholdene i Øyer, 
bør være ftyrende for hvilre univerfelle tiltar det bør være då ulire trinn i livflødet.  

Når tidlig innfatf er et overordnet mål og eferten ogfå er dorumentert, ran det for 
erfemdel tilfi at tiltar i tilrnytning til helfeftafjonen vil være fentralt. Barnehagedlaffer til 
alle er vefentlig. ICDP er et drogram for å ftyrre foreldrefunrfjoner fom tilbyf til alle i 
beftemte målgrudder og fom er drøvd ut gjennom tidlig intervenfjonfdrofjertet. Srolene 
gjennomfører ulire holdningffradende drogrammer fom involverer både lærere og foreldre.
Barn og unge trenger arenaer for meningffulle og trygge artiviteter.  Åden frole og 
lerfehjeld er i utgangfdunrtet univerfelle tiltar. Det famme gjelder Øyer ungdomfrlubb.  
Noen univerfelle tiltar ran i drarfif fungere fom felertive tiltar. 
Et variert og ftabilt arbeidfmarred og tilgang då bolig fom gir trygghet for vorfne og barn er 
univerfelle tiltar fom er grunnleggende.

10.5. Selektve tltak.
Selertive tiltar er i utgangfdunrtet tiltar retet mot rifirogrudder, dvf. mot målgrudder fom 
antaf å ha forhøyet rifiro for droblemutvirling. Under drt. 9.2 er det dert då lorale 
utfordringer fom det bør retef færlig oddmerrfomhet mot. Det bør taf utgangfdunrt i diffe
når det fral vurderef hva det er behov for å utvirle av felertive tiltar for å nå rifiroutfate 
Selertive tiltar ran i enrelte tilfeller være avgjørende for å ftodde en negativ utvirling og vil 
runne få ftor betydning for det videre livflød for den det gjelder.  For å fete inn de gode 
felertive tiltarene, må det foreligge runnfrad om hvem de rifiroutfate er.  Som det framgår
over under drt. 10.3. er det mye runnfrad om rifiro- og befrytelfeffartorer.                           
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Oddretelfe av Samordningfmodellen SLT og SLT roordinator (famordning av tiltar for å 
forebygge rriminalitet blant rifiroutfat ungdom), er et erfemdel då tiltar fom noen 
rommuner har og fom det gif  ftatlig tilfrudd til. 

10.6. Indikatve tltak:
Indirative tiltar retef mot barn, unge og vorfne hvor rufmiddeldroblemer 
/atferdfdroblemer eller rifirofartorer allerede er identiffert. Tiltar fom omhandlef  under 
rad. 11, vil ogfå i ftor grad være indirative tiltar. Det nye drofjertet «Styrr» er ogfå  et 
erfemdel då et indirativt  tiltar
Det er i overordnede dlaner og dorumenter git føringer i forhold til at de  ulire tjenefter 
fral trerre inn familie og netverr fom reffurfer i arbeidet med tilbud til den enrelte.  Brur 
av familieråd fom metode er et erfemdel då dete. 
Mange med behov for indirative tiltar, vil ha behov for tilbud fra fere tjenefter og nivå. 
Sammenheng i tjeneftetilbud og god roordinert innfatf er derfor fentralt.  

10.7 Oppsummering kap.10
Det er mye runnfrad om rifirofartorer og befrytelfeffartorer og hvilre tiltar fom virrer. 
Univerfelle, felertive og indirative tiltar må utvirlef og etableref med utgangfdunrt i dete. 
Øyer rommune har mange gode forebyggende tiltar då alle trinn/nivå i livflødet. Det bør 
utarbeidef en overfirt over diffe fom ran gi grunnlag for å vurdere behov for nye/andre 
tiltar i et langfirtig derfdertiv. Forufet fral være tiltar fom reduferer rifiro og ører 
befrytelfe.  Overfirten ran være en del av grunnlaget for rommunal dlanftrategi. 

11..0 Oppfølging, rehabilitering og behandling – utfordringer 

11.1. Generelt
Det forebyggende arbeidet fral drioriteref gjennom famhandlingfreformen og ny 
folrehelfelov ftiller rrav til rommunen då det forebyggende feltet 
Ny helfe- og omforgflov ftiller tilfvarende rrav til oddfølging og hjeld til de fom allerede har 
utvirlet et droblem.  Et av målene med famhandlingfreformen er bl.a.: Mer helhetlige og 
eoordinerte tjenekter tl pakienter og brueere gjennot  orplietende katarbeidkavtaler og 
avtalte behandlingk orløp.
Pafient – og brurerretgheter er eter 01.012012 famlet i et lovverr og ligger nå i 
dafientretghetfloven. Det innebærer at retghetene er blit mer entydige og helhetlige for 
dafienter og brurere. 
Barnf rolle fom dårørende ble ftyrret de fifte årene og bl.a. fdefialifthelfetjeneften er nå 
dålagt å ha egne barneanfvarlige for å firre barnederfdertivet i arbeidet med vorfne. 

Forebygging, rehabilitering og behandling ift. ruffeltet er då noen områder 
fammenfallende med behov for oddfølging  rehabilitering og behandling innenfor dfyrifr 
helfefeltet. Lirevel flir at det då noen områder rrevef færfrilt romdetanfe for å behandle 
dfyrifre lidelfer og behandle rufdrobemer I ft. ruf  rrevef det ogfå fdefifrr romdetanfe  
for å identiffere droblemene. Sdilleavhengighet er ogfå et område fom rrever 
oddmerrfomhet.
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Fellef grunnleggende behov for alle er oddlevelfe av meftring, tilgjengelige tjenefter, ftabil 
bo- og omforgffituafjon og tet individuell oddfølging av høy faglig rvalitet.
I erfifterende dlan for dfyrifr helfe (2007) er det ronrretifert 8 områder/hovedutfordringer
i arbeidet med å rvalitetffirre rommunenf arbeid. 

 Forebygging
 Meftring 
 Tilgjengelighet
 Samhandling 
 Brurermedvirrning
 Faglig innhold i tjeneftene
 Kunnfrad og tillit
 God reffurfutnytelfe  

  
11.2. Identfsering av rusrelaterte problemer. 
Tidlige fignal då et mulig rufdroblem er ofe difufe og tvetydige. Både den det gjelder og de 
fom er rundt ran være ufirre då grenfen mellom udroblematifr og droblematifr rufbrur.
Rufdroblemer er fortfat ogfå fram- og fryldbelagt og vil derfor ogfå bli frjult.  Det er virtig 
at de fom til daglig arbeider med barn/vorfne då ulire arenaer er i ftand til å identiffere et 
droblem og har romdetanfe og verrtøy til å ta tar i berymringen.
Når et rufdroblem er avderret og errjent, vil det fortfat være utfordringer rnytet til å 
motivere den det gjelder for endring og evt. behandling.  Tet individuell oddfølging  er 
avgjørende for å få refultater.   

11.3. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen
Samhandlingfreformen rrever at rommunen bygger odd romdetanfe for å ivareta fere 
oddgaver i rommunen og det vil framover være behov for gjennomgang av anfvar og 
famhandling då ulire nivå for å firre gode fammenhengende tjeneftetilbud.
   
Øyer rommune er godt i gang med å bygge odd romdetanfe, og det er gjennom ulire 
drofjerter igangfate et arbeid med etablering av famhandlingflinjer mellom rommunen og 
fdefialifthelfetjeneften. TRUST drofjertet er et erfemdel. 
I ft. gravide med alvorlig ruf og /eller dfyriatriutfordringer med fdebarn, gjennomføref det 
et hoveddrofjert mellom Syrehufet innlandet og  2 rommuner i Gudbrandfdalen. Det føref 
om at dete utvidef med et deldrofjert hvor alle rommuner i før- og midtdalen er involvert 
Profjertet gjelder fellef fengfdoft/ barnefenter ved Syrehufet Innlandet, Lillehammer. 

11.4. Arbeid og aktvitet
Trygghet for arbeid og artivitet er en av de virtigfte fartorene i det rufforebyggende 
arbeidet. Gjennom deltarelfe i arbeidflivet gif det trygghet for inntertffirring, muligheter 
for netverr, meftring, fofial inrludering mv.  Det er virtig at det både i drivat og ofentlig 
fertor ligger til rete for inrludering av derfoner med færlige behov.  Av ftrategidlan for 
arbeid og dfyrifr helfe framgår fg.: «Det å ha fekt tulig i arbeid er vietg  or den eneelte og 
kat unnet. Vi vet at tennekeer ted pkyeikee lidelker eller probleter utgjør en ktor del av 
det kot ktår uten or arbeidklivet eller ktår i  are  or å  alle ut. Flere har ogkå rukprobleter 
kot gjør kituakjonen enda vankeeligere.»
Noen vil irre være i ftand til å delta i ordinært arbeidfliv. For diffe må det leggef til rete for 
artivitetftilbud rommunen. 
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11.5 Botlbud og boligsosial arbeid 
Det ble i 2011 vedtat en boligdlan hvor boligfofialhandlingfdlan er innarbeidet. 
Boligtilbud av ulire rategorier fom bofelleffrad og rimelige boenheter er fentralt for å firre 
de fom har færlig behov ran firref en ftabil bofituafjon.  Bolig er imidlertid irre alltid 
tilftrerrelig . For mange er det en utfordring å få en ftabil bofituafjon.  Innfatf i form av 
boligfofial arbeid er derfor nødvendig.  Øyer rommune har fåt drofjertmidler fra 
Fylrefmannen til boligfofialt arbeid i 2012. 

11.6 Behandling og rehabilitering 
Individuelt tilretelagt tilnærming er virtig for at arbeidet med behandling og rehabilitering 
fral lyrref. Relevant innfatf til rirtig tid og tildaffet behov.  Tet individuell oddfølging og 
tilgjengelige tjenefter med høy faglig romdetanfe 
Kommune og fdefialifthelfetjenefte må førge for god fammenheng i tilbud når det er behov
for tjenefter då ulire nivå.  For de fom har inftitufjonfinnleggelfe, vil tilretelegging fra 
rommunalt nivå både før gjennom og eter oddholdet ofe være avgjørende for langfirtig 
efert av behandling. 
Rufrelaterte droblemer berører i ftor grad ogfå dårørende, enten fom barn, foreldre eller 
dartner. Pårørendef behov og rolle må derfor ogfå bli ivaretat. 

11.7 Oppsummering kap. 11 
Tilftrerrelig romdetanfe til å identiffere rufrelaterte droblemer er virtig for tidlig innfatf. 
Høy faglig romdetanfe og tilftrerrelig radafitet til tet individuell oddfølging er avgjørende 
for gode refultater. Artivitet/arbeid og en ftabil bofituafjon er nødvendig  for rehabilitering 
og det må være helhet og fammenheng i tilbudene. Det rrevef ørt og famordnet innfatf  
mellom tjenefter og nivåer.. 

12. Frivillig sektor

12.1. Generelt
De frivillige organifafjonene er drivrrefer i mange loralfamfunn då mange områder fom 
angår velferdffamfunnet, enten fom tjenefteytere, fom ivaretarere av ulire grudderf 
intereffer og behov og fom tilbydere av rultur og fritidfartiviteter. Frivillige bidrar med 
tilbud og tjenefter fom et alternativ eller et fuddlement til ofentlige tjenefter.

Frivillige organifafjoner fdiller ogfå en betydelig rolle i folrehelfearbeidet ved at det gir 
egenverdi for den enrelte å engafjere feg frivillig. 

Enrelte rommuner har inngåt dartnerfradfavtaler med ulire lag og foreninger då områder 
hvor det er behov for ørt innfatf av forebyggende art ( univerfelle tiltar)  eller i forhold til 
grudder med fdefielle  behov (felertive tiltar )

12.2. Samarbeid med frivillig sektor i Øyer 
I  Øyer rommune er det et rirt og mangfoldig organifafjonfliv innenfor idret, mufirr, 
friluffliv med mer og fom bla. bidrar til en meningffylt  fritid  for de fom bor i rommunen.
Utallige  timer leggef ned av frivillige og bidrar til å gi innbyggerne ørt livfrvalitet.
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Det er  etablert en frivillighetffentral med øronomifr tilfrudd fra rommunen og hvor det er 
etablert famarbeid  med  fere tjenefter. Frivillighetffentralen rerruterer frivillige til ulire 
odddrag og driver et bredt fderter av gruddetilbud.

Av andre frivillige initiativ ran nevnef «Nateravnene». Formålet til «Nateravnene» er å 
frade trygghet for alle i nærområdet, fdefielt for unge fom er ute då rveld og nat bl.a. i 
forbindelfe med arrangement. «Nateravnene» beftår av frivillige vorfne fom er fynlige 
vorfne i «bybildet «eller ved  lorale arrangement og fom bidrar til å frade trygghet for  de 
fom ferdef ute 

Det ligger et ftort dotenfiale  for Øyer rommune  i å famarbeid med frivillige organifafjoner 
i folrehelfearbeide t.   irtige virremidler ran være etablering av  dialogarenaer hvor 
utfordringer og behov er tema og  etablering av  dartnerfradfavtaler  då nærmere defnerte 
områder. 
 
12.3. Oppsummering kap. 12
Frivillig sektor spiller en betydelig rolle i folkehelsearbeidet.  
Det bør etableres dialogarenaer mellom kommunen og frivillige organisasjoner og det 
bør vurderes om det er aktuelt å inngå partnerskapsavtaler. 
 

13.  Salg- og skjenkebevillingspolitkken 

13.1. Antall salgs- og skjenkebevillinger.

Øyer  ommune  har dr. 01.12.2011,  5 falgfbevillinger , 24  frjenrebevillinger og 3 

ambulerende bevillinger. 

Det framgår av alroholovenf § 1-7a, 3.ledd, at det ran beflutef at det irre fral gif mer enn 

et beftemt antall bevillinger til falg eller frjenring.   Det er odd til rommuneftyret å 

beftemme om man ønfrer et flirt ”tar”, og hvor høyt dete eventuelt fral fetef. 

 idere ran det fetef ”tar” då antall bevillinger til ulire driffronfedt. For erfemdel at det i 

rommunen fral være et marfimalt antall reftauranter, duber eller natrlubber med 

frjenrebevilling.  Øyer rommune har få langt valgt å irre fete noe» tar.» Det ble vurdert 

fift retningflinjer ble utarbeidet.. Begrunnelfen for irre å fete noe tar den gang  var 

reifelivffatfingen. I og med at næringfutvirling er et fentralt  forufområde  i 

rommunedlanen, vurderef det fortfat irre fom artuelt å fete noe «tar» då antallet  

bevillinger.

13.2. Modellen: Ansvarlig alkoholhåndtering.

I tilrnytning til arbeidet med rufmiddeldolitifr dlan har modellen «Anfvarlig 

alroholhåndtering» blit fat då dagforden.  Helfedirertoratet har utvirlet modellen.  

Elementer fom inngår i fatfingen «Anfvarlig alroholhåndtering» er: 

 Samarbeid mellom rommune, doliti og branfje

 Oddlæring av anfate ved frjenreftedene

 Bedre metoder og organifering av rommunenf rontroll og tilfyn

31



 Srjenreftedene må utvirle beviffthet rundt egen alroholdolicy                                        

 Artiv brur av media

Modellen har fom mål å redufere utelivetf negative fider fom overfrjenring, frjenring til 

mindreårige og alroholrelatert vold.  I tilrnytning til arbeidet med dlanen deltor i 2011 en 

redrefentant fra næringen i Øyer og en fra dolitiet då runnfradf- og erfaringffeminar i 

Sælen i Sverige fammen med bl.a  Tryfil rommune. Temaet var anfvarlig alroholhåndtering. 

Dete er rommuner fom i lirhet med Øyer er ftore aldindeftinafjoner og  hvor 

reifelivffatfing  er fentralt, og  hvor det er tilfvarende utfordringer fom i Øyer for bl.a. 

«utelivfbranfjen.  «Anfvarlig alroholhåndtering « er omtalt i drodofifjonen til 

Folrehelfeloven fom et erfemdel då et artuelt folrehelfetiltar.  Modellen « Anfvarlig 

alroholhåndtering «bør taf i brur i Øyer rommune.

13.3. Salg- og skjenketder.

Alroholloven angir ”normaltider” og ”marfimaltider” for falg og frjenring av alrohol. Den  

enrelte rommune ran vedta falgf- og frjenretider fom er mer begrenfet eller utvidet i 

forhold til normaltidene, få lenge de er innenfor marfimaltidene.

For falg av alroholholdig drirr i gr. 1 (marf 4,7 volumdrofent alrohol):

Normaltid  mellom rl. 08.00 og rl. 18.00,. Marfimal falgftid er frem til rl. 20.00 då hverdager

og rl. 18.00 då dager før føn- og helligdager, jfr. alroholloven § 3-7.

For frjenring av alroholholdig drirr grudde 1 og 2 (øl og vin): 

Normaltid mellom rl. 08.00 – 01.00. Srjenring av flir alroholholdig drirr er forbudt mellom 

rl. 03.00 og rl. 06.00, jfr. alroholloven § 4-4.

For frjenring av alroholholdig drirr grudde 3 (brennevin): 

Normaltid mellom rl. 13.00 til rl. 24.00. Srjenring av flir alroholholdig drirr er forbudt 

mellom rl. 03.00 og rl. 13.00, jfr. alroholloven § 4-4. 

Regjeringen har lagt frem forflag om å redufere marfimaltid for frjenring fra rl. 03.00 til rl. 

02.00. Forflaget har vært ute då høring, men det er irre tat endelig ftanddunrt i faren. 

Statenf fenter for rufmiddelforfrning (SIRUS) har famlet forfrning då området, og 

utarbeidet fere raddorter. Srjenretid er bl.a. fet odd mot antall voldfedifoder då fen 

rveld/nat, der det ronrluderef med at det fnnef en rlar fammenheng mellom endringer i 

frjenretider og antall voldftilfeller. Utelivfbranfjen  (dvf. org. fentralt), er derimot irre enig i

at en redurfjon i frjenretid automatifr  medfører færre voldfedifoder, og ønfrer irre en flir

innfrrenrning i lovenf marfimaltid.

  KoRuf  Øft anbefaler harmonifering av frjenretidene i regionen til rl. 02.00

Det er innhentet oddlyfninger fra lenfmannfrontoret/ dolitiet om deref erfaringer rnytet til

frjenretid og voldfedifoder. Politiet oddlyfer at det neften irre er regiftrert farer i Øyer de 

fifte årene.  I 2007- 2008 var det 0 anmeldelfer.  I 2010 var det 6 anmeldelfer og i 2011
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 3 anmeldelfer

Et fentralt forufområde i rommunedlanen er: Trygt og godt loralfamfunn. Med 

utgangfdunrt i forfrning fom vifer at alroholrelatert vold  ører med frjenretiden,  bør 

frjenretidene reduferef.  I enrelte byer har erfaringene med redufert frjenretid og 

«anfvarlig alroholhåndtering», refultert i at utemiljøet blir roligere og at dermed andre 

grudder enn før går ut. Dete innebærer at det irre nødvendigvif får negative ronfervenfer 

for næringen, at frjenretiden reduferef..  Hvilre målgrudder fom går ut har imidlertid 

fammenheng med driffronfedtet.   Redufert frjenretid harmonerer med forufområdet 

«Trygt og godt loralfamfunn.».

 ed innvilgelfe av falg og frjenrebevilling er det virtig at det i forbindelfe med 
farfbehandlingen blir rontrollert om rrav fom ftillef i annet lovverr, ogfå er i orden. 
Slire vilrår bør derfor vurderef inrludert i retningflinjer for derioden 2012 – 2016:

Dete ran være vilrår om at frjenreftedet er godrjent av andre ofentlige myndigheter, 

herunder brannvernmyndighet og Matlfynet. For øvrig rrav til hva falgf- og frjenreftedetf 

internrontrollfyftem fral inneholde.

13.4. Skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende bevilling. 
Kommunale falgf- og frjenrebevillinger ran gif for en beftemt anledning.
Ihht. gjeldende retningflinjer, ran frjenrebevilling for enreltarrangementer (herunder 
ronferter, danfetref, darty etc.), innvilgef. 
I derioden 01.01. – 01.12.2011 er det innvilget 14 førnader om frjenrebevilling til enrelt- 
anledninger og 2 førnader om ambulerende frjenrebevilling til flutede felfrad. 
Avflag då førnad om frjenrebevilling ran bl.a. begrunnef i at fteder eller arrangementer 
tilftrerrer feg ungdom, felv om diffe er over 18 år, jfr. merrnader til alroholloven § 1-7a. 
Dete må i få fall vurderef inntat i retningflinjene.  For øvrig er god rontroll i forbindelfe 
med frjenrebevilling  for enreltanledning og  ambulerende bevilling,  fentralt

13.5. Kontroll og reaksjoner. 
Ihht. alrohollovenf forfrrif § 9-4, fral falgf- og frjenrerontroll færlig omfate falgf- og 
frjenretider, alderfgrenfebeftemmelfer, famt at det irre felgef eller frjenref til derfoner 
fom er ådenbart dåvirret av rufmidler. Øftlandfre Kontrolltjenefter AS, er engafjert til å 
gjennomføre falgf- og frjenrerontroll i Øyer rommune. 
I tillegg til merrnader ved falgf- og frjenrerontroll, ran oddlyfninger om bevillingfhaverf 
utøvelfe av bevillingen fremromme då annen måte gjennom bevillingfmyndighetenf arbeid. 
Dete ran være forhold rnytet til ftedetf internrontroll, manglende oddfølging av formelle 
rrav rnytet til ftedetf ferveringf-, falgf- eller frjenrebevilling, eller endring av ftedetf 
driffronfedt.  idere dlirter andre ofentlige myndigheter, herunder doliti, 
frate-myndigheter og remner, å oddlyfe om forhold fom ran være relevant for 
bevillingfmyndigheten.
Ihht. til gjeldene retningflinjer, er formannfradet rontrollutvalg. Rådmannen har fullmart til 
å gi advarfel derfom faren irre er av en flir rararter at det bør reageref fra dolitietf fide. 
Formannfradet ran vedta inndragning av bevilling for rortere eller lengre tid eller vedta 
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andre forføyninger. Det har vært en far om inndragning av frjenrebevilling i Øyer og denne 
var begrunnet i øronomifre forhold. 
Øyer rommunef retningflinjer for inneværende bevillingfderiode inneholder ingen defnerte
vilrår for inndragning av falgf- og frjenrebevillinger. I drarfif innebærer det at en 
inndragning vil måte bafere feg då en individuell vurdering når overtredelfer fremrommer 
ved rontroll eller då annen måte. Rearfjonfform/fanrfjoner må vurderef ut i fra  
overtredelfenf art og omfang, den artuelle bevillingfhaverf tidligere drarfif, famt evt. 
rearfjoner i forbindelfe med fammenlignbare tilfeller. Formannfradet vurderer de forflag 
om inndragning rådmannen framlegger, og ftår frit til å vedta rearfjon bafert då eget 
frjønn.  Det fynef e å være behov for å faftfete noen nærmere rriterier og fanrfjonf-
former. 
Noen rommuner har innført drirrbelaftningffyftem, der enrelte overtredelfer vurderef 
ftrengere enn andre. Dete gjelder bl.a. rommunene, Stavanger og Haugefund.
I andre rommuner er det innført en ordning der alvorlige overtredelfer umiddelbart 
medfører inndragning for en deriode, menf øvrige overtredelfer medfører advarfel ved 
førfte overtredelfe og inndragning for en deriode ved andre gangf overtredelfe. 

13.6  Oppsummering  kap. 13 
Retningflinjer for tildeling av falg- og frjenrebevillinger i Øyer fral utformef flir at de bidrar 
til å begrenfe de famfunnfmeffige og individuelle frader av alroholbrur.   Modellen 
«anfvarlig alroholhåndtering» bør etableref.  Kriterier for tildeling av bevilling, 
rontrollrutiner og rearfjoner ved overtredelfer må framgå tydelig av retningflinjene.  

14.0. Øyer kommune som  atraktv arbeidsplass

14.1. Arbeidsgiverstrategi 
Øyer rommune har nedfelt egen arbeidfgiverftrategi med handlingfdlan for 2008 – 2011. 
Overordnet målfetng er at Øyer rommune fral ha en ofenfiv arbeidfgiverdolitirr fom legger til 
rete for famfdillet mellom medarbeidere, innbyggere, brurere og andre famarbeidfdartnere, og 
fom gjør rommunen i ftand til å ivareta fine oddgaver fom famfunnfutvirler

14.2. Kompetansestrategi
Komdetanfe er fummen av runnfrad og ferdigheter og derfonlige egenfrader og fom er 
virtig for å gi gode tjenefter. Framtidenf omforgfutfordringer og nyt lovverr 
(famhandlingfreformen) gir ftore utfordringen for rommunen ift. å firre nor radafitet og 
god nor romdetanfe til å ivareta oddgavene innenfor mange områder. 
I rommunedel dlan for omforgftjenefter er framtidenf romdetanfebehov befrrevet og 
dereter fulgt odd gjennom utarbeiding av ftrategifr romdetanfedlan for helfe- og omforg 
I dlan for oddlæring av barn og unge og froleutvirlingfdlanen er ogfå romdetanfebehov 
befrrevet og drioritert.

På det forebyggende og helfefremmende arbeidet har Øyer rommune i dag fvært høy 
romdetanfe, og det er virtig at denne blir nytet. Det fullføref to maftergrader innenfor 
forbyggende og helfefremmende arbeid i 2012 og det er utdannet en mafter i fyftemifr 
familieteradi i 2011. Det er ogfå  tilfat  dfyrolog.  To anfate gjennomfører videreutdanning 
i dfyrofofialt arbeid med barn og unge.  I legetjeneften er det imidlertid behov for ørt 
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radafitet og romdetanfe .  På områder fom omfater omforg, oddfølging og  boligfofialt 
arbeid vil er det ogfå  behov for både ørt radafitet og  romdetanfe .
Iforhold til  romdetanfeheving drar Øyer rommune nyte av å ha en fentral forfrningf- og 
utdanningfinftitufjon i Lillehammer

14.3. Beholde og rekrutere
Gjennom arbeidet med ftrategifr romdetanfedlan er det retet foruf mot utfordringer 
rnytet til å rerrutere og beholde arbeidfrraf.  De rommuner fom tilretelegger muligheter 
for fyftematifr vedlirehold av runnfrad og romdetanfe og muligheter for  videreutvirling  
av romdetanfe, vil ftå beft ruftet til å firre feg virtig arbeidfrraf. De anfate er den 
virtigfte reffurfen i arbeidet innenfor ruffeltet.  

14.4. Oppsummering  kap. 14.
De anfate er rommunenf virtigfte reffurf. Øyer rommune fral legge vert då å rerrutere 
og beholde medarbeidere med høy romdetanfe. Det rrever en artiv fatfing då eter- og 
videreutdanning, veiledningftilbud, mm. Kommunef fatfingfområder og drioriteringer må 
framgå av arbeidfgiverftrategien, romdetanfedlaner, lønnfdolitifr dlan m.v. 

Referanseliste:  

Lover:

Lov om folrehelfearbeid

Lov om omfetning av alroholholdig drirr
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Lov om rommunale helfe- og omforgftjenefter 

Lov om dafient- og brurerretgheter

Lov om helfederfonell

Oddlæringfloven  

Barnehageloven

Kommuneloven

Sentrale statlige dokumenter:

Oddtraddingfdlan for ruffeltet . Hfdir. IS- 1836

Samhandlingfmeldingen, ft.meld. nr. 47 (2008-2009)

Nafjonal helfe- og omforgfdlan, ft. meld. 16 (2011-2015) 

St.melding om hehetlig rufmiddeldolitirr - eotter i 2012 

Folrehelfedrofl for Øyer, jan. 2012. Folrehelfeinftitutet

Kommunebilder 2011, Fylrefmannen i Oddland

Handlingfdlan mot vold i nære relafjoner 2012

Kommunal dlanftrategi -  eileder 

Nafjonal ftrategidlan for arbeid og dfyrifr helfe

Nafjonale mål og drioriterte områder for 2012

Veiledere, retningslinjer og rapporter: 

 eileder for rommunal rufmiddeldolitifr handlingfdlan. Shdir. IS -1362

Fra berymring til handling. En veileder om tidlig  intervenfjon då rufområdet.  Hfdir. IS-1742

 eileder i dfyrifr helfearbeid for barn og unge i rommunen. Hfdir  IS – 1405

 eileder i dfyrifr helfearbeid for vorfne  Hfdir.  IS - 1332

Oddfølging av barn til dfyrifr fyre /og rufavhengige foreldre. HSdir IS 5/2006

Nafjonal faglig retningflinje for utredning, behandling og oddfølging av derfoner med 

famtidige ruf og dfyrifre lidelfer

Nafjonal retningflinje for gravide i legemiddelaffiftert rehabilitering og oddfølging av 

familiene fram til frolealder

De ufynlige barna  Hfdir. og Bufetat 

Barn av foreldre med dfyrifre lidelfer eller alroholmifbrur : Folrehelfeinftitutet .raddort 

2011: 4 

Kvalitet og romdetanfe ,. om hvordan tjeneftene til mennefrer med dfyrifre lidelfer ran bli 

bedre… Hfdir.  IS -1914

Migrafjon og helfe – utfordringer og utvirlingftrerr – Hfdir. 2009

Pfyrifr fyre og rufmifbrurene rvinner fom brurere av rrifefentertilbud

Kommunale planer og dokumenter: 

Kommunedeldlan for omforgftjenefter

Sroleutvirlingfdlan 

Plan for dfyrifr helfe
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Boligdlan 

Budfjet- og øronomidlan for 2012 -2016

Strategifr romdetanfedlan for helfe- og omforg 

Komdetanfedlan for 2012

Øyer rommunef  arbeidfgiverftrategi

Annet: 

Tidlig intervenfjon – drofjertbefrrivelfe – Øyer rommune 2011 

Barnefatgdom- notat til rommuneftyret – adril 2010

Bedre læring – drofjertbefrrivelfe 

Kommunalt rufforebyggende arbeid med ungdom - mafteroddgave  v/ Eli Stalenget  under 

arbeid 

Nyt innhold i tradifjonelle barfelgrudder. Foreldreveiledning med ICDP     - mafteroddgave 

v/ Inger Marie Johnfgård  under arbeid

Øyvind Kvello - Barn i rifiro 2010

Lenker:

www.fhi.no  

www.helsedirektoratet.no

www.forebygging.no

www.kommunetorget.no 

www.barnsbeste.no

www.selvhjelp.no

www.krad.no
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