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1 Innledning  
 
Rapporten er utarbeidet av Paul Gabor, rådgiver i Kompetansesenter rus Midt-Norge og 
Ann Helene Skare, rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune. 
 
Bakgrunnen for arbeidet med rusmiddelforebygging i frivillig sektor var å finne hvordan 
Kompetansesenter Rus Midt-Norge, seksjon Møre og Romsdal, konkret skulle løse 
oppdraget beskrevet i «Oppdragsbrevet» fra Helsedirektoratet som vi fikk i 2011. Det vi 
ikke hadde jobbet så mye med tidligere, var hvordan kommunene kunne samarbeide 
systematisk og langsiktig med frivillig sektor i det rusmiddelforebyggende arbeidet.  I 
Oppdragsbrevet stod det bl.a;  
«Kompetanseutvikling i kommunene; Kommunalt rusarbeid utføres i flere sektorer i 
kommunen. Godt kommunalt rusarbeid krever derfor et sterkt fokus på tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid innad i kommunen, med spesialisthelsetjenesten og med frivillig 
sektor.»  
 
Det var noen utfordringer i å bistå kommunene i dette arbeidet. Det var ikke 
henvisninger til veiledere eller støttemateriell, så hvordan skulle vi tilnærme oss dette i 
praksis? En stor utfordring lå også i definisjonen og forståelsen av frivillig sektor. 
Frivilligheten er meget mangfoldig. På rusfeltet nevnes ofte frivillig sektor mens man da 
mener de rusmiddelpolitiske organisasjonene. Frivillig sektor består også bl.a. av 
humanitære og kulturelle organisasjoner, samt idrett og andre typer lag og 
organisasjoner. Vi ønsket å ikke skille de enkelte typer lag og organisasjoner fra 
hverandre, men se på hva som kan være felles plattform for tverrfaglig og tverrsektorielt 
samarbeid. Vårt arbeid ble å se på hvordan vi kunne bidra til det rusmiddel-
forebyggende arbeidet, både isolert sett men også som en del av det totale folkehelse-
arbeidet.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune startet sitt systematiske folkehelsearbeid i 2003 
under navnet «God Helse». Følgende figur ble brukt for å vise de enkelte temaene i 
folkehelsearbeidet hver for seg, men også for å se sammenhenger: 
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«Folkehelseloven» kom i 2011 og da begynte vi arbeidet med å se på forankring, 
implementering og evaluering av rusmiddelforebyggende arbeid i frivillig sektor. Vi la 
«Folkehelsehjulet» til grunn for vårt arbeid og begynte å finne hvilke tiltak som allerede 
fantes i offentlig, privat og frivillig sektor.  
 
 

 
 
 
Det hadde vært jobbet i varierende omfang med de ulike temaene i folkehelsearbeidet. 
Det hadde vært mest fokus på økt fysisk aktivitet, redusert bruk av tobakk og sunnere 
kosthold. Vi fant at det hadde vært drevet mye konkret arbeid i offentlig og privat sektor 
(arbeidsliv og skole) men mindre konkret og dårligere forankring i planverk i frivillig 
sektor. Vi satt som en målsetning å utarbeide noen retningslinjer for det 
rusmiddelforebyggende arbeidet i alle typer lag og organisasjoner. Det moderne 
folkehelsearbeidet stiller bl.a. spørsmålet hva er det som holder oss friske? 
Dermed tenkte vi at hovedtema for retningslinjene kunne være «trivsel og trygghet». 
Vi ønsket å bruke begrepet «Ansvarlig rusmiddelkultur» samt at vi ønsket å rette 
hovedfokuset mot barn og unge. Dette vil samtidig også ha betydning for de voksne sine 
rusmiddelvaner i aktiviteter for barn og unge.  
 
Idrettsbevegelsen er den del av frivillig sektor som hadde arbeidet mest med rusmiddel-
forebygging som tema. Vi forsøkte også å finne ut av hvilke andre lag og organisasjoner 
frivillig sektor består av, og hvordan de arbeidet med dette temaet. Vi startet også 
arbeidet med å finne ut hvem som arbeidet med hva, i samarbeid med frivillig sektor. 
Hvem kunne vi samarbeide med og hva gjorde de som kunne være relevant for oss i vårt 
arbeid. Vi innledet konkret samarbeid med følgende parter: Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sunnmøre fotballkrets, Sportsklubben Herd 
i Ålesund. Vi har også deltatt i møter og hatt samtaler med Norges Fotballforbund, AV-
OG-TIL og Stabæk Fotball i Bærum kommune. 
 
Denne rapporten beskriver hva vi har gjort og vi håper den kan motivere til å utvikle 
arbeidet videre både i rusfeltet, i folkehelsearbeidet og i frivillig sektor.   
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2 Sammendrag  
 
Er det helsefremmende for barn og unge å delta i aktiviteter i frivillig sektor? Ja uten tvil 
- hvis det finnes gode retningslinjer for hvordan man utvikler og tar vare på dem.  
 
Det legges stor vekt på utvikling i samfunnet, men hva betyr det? Bare noen veldig få blir 
den beste uansett hva vi driver med, om det er en person, en bedrift, et lokalsamfunn, en 
by eller et land. Det finnes kåringer av «den beste» i mange sammenhenger. Utvikling 
kan måles på mange måter, men hva er bærekraftig utvikling? Det leder oss til det neste 
spørsmålet – hvordan tar vi vare på de andre? På dem som ikke blir den/de beste?   
 
Begrepet mestring blir brukt som et uttrykk for å bli bedre. I folkehelsearbeidet har det 
vært snakket om «mestring for å klare hverdagens krav».  I Folkehelsemeldingen (2015) 
skrives det om samarbeid på tvers av sektorer for å skape et samfunn som fremmer 
helse og trivsel. Uansett hvordan vi vrir og vender på det så handler det om å utvikle 
mennesker. Det handler om å skape trivsel og trygghet og å bidra til å utvikle robuste 
barn og unge for å møte morgendagens muligheter og utfordringer. Folkehelseloven slår 
fast at det skal jobbes systematisk både på kort og lang sikt. Det skal samarbeides 
tverrfaglig og tverrsektorielt. Dette danner grunnlaget for godt forebyggende og 
helsefremmende arbeid og gode oppvekstvillkår for barn og unge.   
 
Det arbeides mye i barnehage og skole etter folkehelsetankegangen. I tillegg til omsorg 
og lek skal man fremme læring og utdanning som grunnlag for allsidig utvikling.  I et 
forebyggende perspektiv er barn og unge sikret sine rettigheter gjennom flere lover. I 
2014 ble flere av grunnprinsippene i Barnekonvensjonen en del av Norges Grunnlov. 
Dette betyr for eksempel at hensynet til barnets beste ikke kan trumfes av andre lover i 
Norge. Barneloven, Barnehageloven og Opplæringsloven ivaretar også barn og unges 
trivsel og trygghet. Disse skal legges til grunn i all planlegging av aktiviteter og læring. 
 
Opplæringsloven om elevenes skolemiljø kan være til inspirasjon for retningslinjer om 
trivsel og trygghet for barn og unge i frivillig sektor: 
§ 9a-1.Generelle krav 
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 
 
«Ungdata» er et kartleggingsverktøy som gir mye data om barn og unges helsetilstand. 
Resultatene gir en god oversikt over muligheter og utfordringer i folkehelsearbeidet. Vi 
ser også at det er viktig å arbeide på ulike arenaer. Resultat fra Ungdata kan vises til når 
man inviterer til samarbeid med frivillig sektor.  
     
Vi har i vårt arbeid spesielt sett på rusmiddelforebyggende arbeid. Dette temaet kan og 
bør sees i sammen med andre temaer som inngår i folkehelsearbeidet, som psykisk 
helse, inkludering, mobbing og uønskede seksuelle tilnærmelser. Barn og unge er 
allerede kjent med rusmiddelforebyggende arbeid fra skolen. Voksne/foresatte er kjent 
med det gjennom HMS/rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Kommunene har sine 
rusmiddel-/alkoholpolitiske planer og de ulike tjenestene har sine definerte oppgaver i 
dette arbeidet.  
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Som tidligere nevnt er det forebyggende arbeidet satt i system i skole mens det i mindre 
grad er et tema på fritiden, spesielt i aktiviteter i frivillig sektor. Dette er en arena hvor 
barn og unges trivsel og trygghet skal ivaretas, men det er ofte personavhengig hvordan 
voksenpersonene bidrar i dette arbeidet. Gode retningslinjer og rutiner som er for-
ankret i planverket til frivillig sektor bidrar til trygge rammer, gode opplevelser og et 
godt oppvekstmiljø. Det reduserer også muligheten for negative hendelser. Involvering 
av alle parter, ikke minst barn og unge selv, gir et godt grunnlag for gode lokalsamfunn. 
Dette er god samfunnsøkonomi og er med på å sikre videre utvikling av en inkluderende 
og robust velferdsstat.     

3 Forankring 

3.1 Folkehelseloven 
Kapittel 1. Innledende bestemmelser. 
§ 1. Formål 
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge 
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i 
verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. 
Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.» 
 
I Folkehelseloven står det:  
4.4.3 Frivillige organisasjoner 
Frivillige organisasjoner spiller i dag en betydelig rolle i folkehelsearbeidet ved at det gir 
egenverdi for den enkelte å engasjere seg frivillig, og i kraft av de tilbudene og tjenestene 
som organisasjonene produserer for omverdenen. 
 

3.2 Stortingsmelding 30 (2011-2012) – Se meg!  
5.4.1 Fritid og idrett  
Møteplasser og fritidsarenaer, der barn og unge møtes, skal være trygge. Det er en 
selvfølge at slike steder er rusmiddelfrie. Det skal både barn og unge og deres foresatte 
være trygge på. 
 

3.3 Stortingsmelding 19 (2014-2015) – Folkehelsemeldingen 
2.2.2 Frivillighet, kultur og fritid  
Frivilligheten er en avgjørende kraft i samfunnet. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i 
nærmiljøet, bidrar til å bygge felleskap og redusere ensomhet. Frivilligheten skaper glede, 
trivsel, tilhørighet og fremmer helse og demokrati. 
 

3.4 Barnekonvensjonen 
Vi har også lagt Barnekonvensjonen til grunn for vårt arbeid. Vi har spesielt sett på 
artikkel 3, 15 og 31. Rettighetene som er beskrevet gjelder absolutt alle barn, uavhengig 
av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur. Hovedprinsippet er at barnets 
beste skal komme først, i alle situasjoner, overalt. 
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3.5 Øvrig forankring 
Vi har i tillegg sett på sammenhenger med andre lover, bl.a; Plan- og bygningsloven, 
Alkoholloven, Opplæringsloven § 9A samt idrettens egne lover og retningslinjer. Vi har 
også sett på veiledere og retningslinjer i andre sektorer. Vi har i denne sammenheng 
også sett på: «Støttemateriell – Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen» (Hdir 2012).  
 
Vi tenker at arbeidet med rusmiddelforebygging i frivillig sektor skal være en likestilt 
del av folkehelsearbeidet. Da må det etableres forankring i planverk og samarbeidsfora 
som inviterer alle involverte parter i et tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid. 

4 Historikk samarbeid Møre og Romsdal 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har i mange år hatt et utbredt samarbeid med 
Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus). KoRus var tidligere en del av 
fylkeskommunen sin portefølje inntil det ble omorganisert og driften ble overført til 
Helse Midt-Norge HF, som en del av rusforetaket fra 2004. KoRus ble underlagt St. Olavs 
Hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin i 2015. KoRus har tre seksjonskontor 
som dekker fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. 
Seksjonskontoret i Møre og Romsdal er i Ålesund.  
 
Det ble allerede i 1999 satt ned ei bredt sammensatt arbeidsgruppe i Møre og Romsdal 
fylke, der KoRus var en viktig medspiller, som oppfølging av følgende vedtak: 
 

”Fylkestinget ber fylkesordføreren påvirke sentrale myndigheter til å gi både 
økonomisk og informativ hjelp og støtte til kommuner/fylkeskommuner som 
ønsker å gjøre en innsats for å forbygge/redusere den svært negative utviklingen, 
der bruk av rusmidler blant barn og unge er sterkt økende.”  
 

Gjennom denne gruppen ble det gjennomført mange prosjekt i kommunene der KoRus 
var en viktig drivkraft i samarbeidet med fylkeskommunen.  
 
St. meld.nr.16, Resept for et sunnere Norge – Folkehelsepolitikken, kom i 2002. Denne la 
grunnlag for fylkeskommunen sitt arbeide med folkehelse. Som en del av 
fylkeskommunen sitt arbeid med forebygging og folkehelse ble det gjort vedtak om å 
videreføre fylkeskommunen sitt arbeid med rusforebygging, og ”Arbeidsgruppa 
Rusførebygging God Helse” ble nedsatt i 2005. Gruppen har vært i aktivitet fra den ble 
etablert og har vært et viktig fundament for samarbeidet mellom KoRus og 
fylkeskommunen omkring rusmiddelforebygging. Gruppen har en bred sammensetting 
og arbeidet er godt forankret politisk i Fylkeskommunen. I regi av denne gruppen er det 
gjennomført mange tiltak og prosjekt. KoRus har vært en viktig medspiller i dette 
arbeidet. For KoRus har det vært nyttig å ha fylkeskommunen sitt nettverk og politiske 
forankring i samarbeidet og for fylkeskommunen har KoRus sin faglige kompetanse 
vært avgjørende for å kunne gjøre en innsats.                                                                                                                  
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5 Hovedtiltak 
 
Det er gjennomført tre hovedtiltak i perioden 2011-2015.  I 2012 ble det arrangert en 
konferanse med tittel ”Idrett, rus og snus”, i 2012 ble det laget en brosjyre med hoved- 
tittel «Trivsel og trygghet i frivillig sektor» og i 2015 ble det arrangert en konferanse 
med tittel ”Trygghet og trivsel i lag og organisasjoner”.  
 

5.1 Konferansen «Idrett, rus og snus» 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har et formalisert samarbeid med Møre og Romsdal 
idrettskrets omkring folkehelse. Idrettskretsen i vårt fylke har opprettet en egen stilling 
som arbeider med folkehelse. Denne personen har et utbredt samarbeid med 
fylkeskommunen og deltar på regelmessige møter med seksjon folkehelse og fysisk 
aktivitet i fylkeskommunen.  
 
Innenfor idrettskretsen hadde de lenge hatt tanker om å gjøre en innsats for å påvirke 
bruk av snus og alkohol. I bestemte idrettsmiljø har det vært en utbredt bruk av snus. 
Selv om det ikke er dokumentert at bruk av snus er like helseskadelig som å røyke 
sigaretter, er det likevel sett på som helseskadelig. Når det gjelder alkohol har fokuset 
vært på ”en ansvarlig rusmiddelkultur i idretten”.  Gjennom satsing mot idretten når en 
store grupperinger i alle aldre. 
 
Spesielt gjelder innsatsen barn og unge idrettsutøvere. Men det gjelder også andre 
aktiviteter der barn og unge deltar. Som korps, kor og andre kulturelle aktiviteter. 
Mange har erfaring fra stevner, turneringer, korpsturer med mer der foreldre som følger 
barna betrakter arrangementet som en ferie og koser seg med alkoholholdige 
drikkevarer. Denne holdningen er uforenelig med ansvaret som reiseledere sammen 
med barn/ungdom, men har vært ganske utbredt.  Det er blant annet slike holdninger og 
oppfatninger vi ønsket å påvirke med konferansen «Idrett, rus og snus».  
 
Det ble i 2011 satt ned et arbeidsutvalg av følgende instanser:  
 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (Anne Mette Nerbøberg) 
KoRus, Møre og Romsdal (Paul Gabor) 
Møre og Romsdal idrettskrets (Ellen Hammer)   
Actis Møre og Romsdal (Eivind Hasle) 
Eide kommune (Tone Ranes)  
Møre og Romsdal fylkeskommune (Ann Helene Skare) 
 

Målsettingen var å arrangere en konferanse med målgruppe frivillige organisasjoner og 
aktuelle deltagere fra kommuner, fylkeskommune og fylkesmann.  Idrettskretsen var 
ansvarlig for gjennomføring av tiltaket. Fra prosessen startet februar 2011 til april 2012 
hadde arbeidsutvalget 9 planleggingsmøter. Det var godt klima i arbeidsgruppen og alle 
instansene så det som viktig å få til dette og prioriterte arbeidet. Konferansen ble 
besluttet å legges til 13. og 14. april 2012. 
 
Det viste seg å være vanskelig å nå fram til interesserte deltakere med en slik 
konferanse på tross av et innholdsrikt program med gode innledere. Blant annet var det 
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innlegg ved Jorun Sundgot Borgen, professor ved Norges Idrettshøgskole, Kjell Magne 
Bondevik, leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og Vidar Bøe, årets 
ildsjel 2009.  
 
Konferansen måtte legges til en helg for å få med deltakere fra frivillige organisasjoner. 
For å påvirke deltakingen ble konferansen koblet sammen med idrettskretsen sin årlige 
samling «Møteplassen», som er en samling for alle idrettsgrener/særkretser med mer i 
fylket. Etter en ekstra innsats med en artikkel i Romsdals Budstikke og annen 
markedsføring, deltok 190 personer fra idrettslag, folkehøgskole, særkretser, 
kommuner, fylkeskommune, andre institusjoner/organisasjoner og frivillige 
organisasjoner.  
 
Av innleggene kom det fram dokumentasjon på at både bruk av tobakk og alkohol 
påvirker innsatsen til idrettsutøvere i konkurranse. Det er lett å ”ta seg en fest” og tro at 
dagen etter er innsatsen på topp. Slik er det ikke.   
 
Tilbakemeldingen fra deltagerne var god. Mange hadde kommentaren:  
 

- ”dette tema burde alle i idretten vært og hørt på.” 
 
Det er mye god dokumentasjon på bruk av rusmidler og snus er dårlig forenelig med 
innsats i idrett og musikk med mer, både for de som er utøvende aktører og foreldre og 
pårørende som deltar som ”hjelpere” på aktiviteter for barn og unge. 
 
Men en konferanse er ikke nok til å endre holdninger. For arbeidsutvalget var det viktig 
å fortsette å videreutvikle det samarbeidet vi hadde fått til.  
 

5.2 Brosjyren «Trivsel og trygghet i frivillig sektor» 
 
Et innlegg under konferansen ”Idrett, rus og snus” var en ”Rusforebyggende arbeid i 
idrettslag”, en presentasjon av arbeidet i Sportsklubben Herd. Klubben hadde arbeidet 
mye med gode retningslinjer og rutiner i forhold til bruk av alkohol ved forskjellige 
arrangement. I samarbeid med representanten fra KoRus ble disse retningslinjene 
bearbeidet og lagt til grunn for å lage et Trygghetsreglement i klubben. Dette ga 
inspirasjon til å lage en brosjyre omkring trivsel og trygghet i alle typer frivillige lag og 
organisasjoner. KoRus tok på seg oppgaven å utforme en slik brosjyre. Arbeidsutvalget 
var involvert i prosessen hele veien og i 2012 var brosjyren ferdig. Tittelen ble: 
«RUSMIDDELFOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE, retningslinjer i lag og 
organisasjoner.» Målet var at denne brosjyren kunne være et hjelpemiddel for alle lag og 
organisasjoner til å lage gode retningslinjer i sin klubb uansett om det er idrett, korps, 
kor eller annen organisasjon.  
 
Brosjyren ble trykt opp med 1000 eksemplarer i 2012 og delt ut til mange lag og 
organisasjoner. Brosjyren ble godt mottatt og i 2016 ble brosjyren trykt opp i nytt 
opplag med 1000 eks.   
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5.3 Konferansen «Trivsel og trygghet i frivillig sektor» 

5.3.1 Spørreundersøkelse 
For å få et inntrykk av hvordan lag og foreninger arbeider med rusmiddelforebygging 
ble det sendt ut en spørreundersøkelse. Tanken var å få vite mer om hvordan barn og 
unge blir ivaretatt og ikke bare hva de lærte. Svarene viste at under 40 % hadde egne 
retningslinjer som omhandlet helse, trivsel og trygghet. Nesten 60 % mente at det var 
behov for slike retningslinjer. Her skal sies at noen som svarte ikke hadde aktiviteter for 
barn og unge.   

5.3.2 Nye samarbeidspartnere 
I det videre arbeidet ble det bestemt å trekke frivillige organisasjoner sterkere inn i 
samarbeidet og ny arbeidsgruppe fikk slik sammensetning: 
 
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal (Anne Mette Nedreberg) 
 KoRus (Paul Gabor) 
 Møre og Romsdal idrettskrets (Ellen Hammer) 
 Røde Kors Møre og Romsdal (Tore Nedregård) 
 Møre og Romsdal musikkråd (Else Marie Outzen) 
 Møre og Romsdal fylkeskommune (Ann Helene Skare) 
 
Konklusjonen ble å følge opp arbeidet med en ny konferanse som denne gangen skulle 
være mer retta mot et bredere spekter av organisasjoner, ikke bare idretten. 
Konferansen ble lagt til en helg, 13. og 14. mars 2015. 
 
Det ble utarbeid et innholdsrikt og sammensatt program med innlegg fra ungdommer og 
representasjon fra ulike organisasjoner. Det store trekkplasteret var kåseri ved Cecilie 
Skog. Også denne gangen slet vi med å få påmeldinger, men konferansen ble gjennom-
ført med ca. 70 deltakere. 

5.3.3 Evaluering 
 
Etter konferansen ble sendt ut en spørreundersøkelse til deltagerne. Tilbakemeldingen 
var svært god. Deltakere fra idrett, musikk, Røde Kors, 4 H, avholdsforeninger med mer, 
oppsummerte med at det var svært positivt å kunne møtes og drøfte problemstillinger 
på tvers av aktivitet. Trivsel og trygghet er viktig for all aktivitet i frivillige 
organisasjoner, og det å lage retningslinjer og ha gode holdninger til prostivt og trygt 
samvær er viktig i alt frivillig arbeid både for barn, unge og voksne. Det var et ønske fra 
deltakerne om at det samarbeidet som er startet opp må fortsette. Det er behov for å få 
et felles fundament for alt organisasjonsarbeid omkring trivsel og trygghet for alle. Som 
regel blir det mest fokus på hovedaktiviteten i organisasjonen, men godt samarbeids-
klima i organisasjonene er også et viktig grunnlag for alle aktiviteter både innenfor 
idrett, musikk og andre.  
 
Etter denne konferansen har arbeidsgruppen drøftet ulike aktiviteter som videreføring 
av samarbeidet. På grunn av vakanser i stillinger og pressa arbeidssituasjoner fant de 
ikke rom for å samarbeide om nye tiltak høsten 2015. Men den aktiviteten som er gjort 
ligger likevel som et fundament i arbeidet som skal fortsettes å gjøres både i Røde Kors, 
Møre og Romsdal musikkråd, KoRus, fylkesmannen og fylkeskommunen.    
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6. Erfaringer fra samarbeidspartnere 

 
Hver av partene har oppsummert de erfaringer de har gjort gjennom arbeidsgruppa sitt 
arbeid og om innsatsen eventuelt har gitt ringvirkninger i egen organisasjon. Deres 
erfaringer kan kort oppsummeres slik: 
 

Møre og Romsdal Musikkråd:  
Vi har blitt enda mer bevisst på hvor viktig det er med ansvarlig rusmiddelkultur, 
både blant voksne som reiseledere for barn- og unge, og i voksent arrangement, der 
det hele tiden er snakk om hvor mange ”enheter” en kan få til middag. Utfordringen 
for oss er å få de voksne på UKM til å forstå at vi ikke trenger å nyte alkohol under 
felles middag.” 

 
Det er stor aldersforskjell mellom deltakere i alder 13 – 20 år. Ikke lett å få de eldste 
til å forstå at de må følge samme regler som de yngste deltagerne.   

 
Møre og Romsdal Røde Kors: 
Arbeidet har bidratt til større fokus på barn og unges vilkår både i egen 
organisasjon og i frivilligheten generelt. Vi har sett verdien av de retningslinjer vi 
har utarbeidd og den kulturen vi vil skape. Dette gir økt trygghet både for 
barn/unge som deltakere i aktiviteter og for voksne som aktivitetsledere. 
 
Utfordringene og mulighetene i framtidig samarbeid er gjensidig læringseffekt, at 
organisasjonene kan komplettere hverandre og unngå ”unødig” overlapping og 
konkurranse. 
 
Møre og Romsdal idrettskrets 
Idrettskretsen ønsker å videreføre det arbeidet som er lagt ned samt å være en 
pådriver i arbeidet med å skape gode idrettsmiljø, trivsel og trygghet for barn og 
unge. Det vises til sportsklubben Herd sitt arbeid med ”Trygghetsreglementet”, som 
kan inspirere andre klubber til å sette sine retningslinjer i system.  
 
Idrettens visjon: Idrettsglede for alle, forplikter idrettskretsen til å arbeide for å 
skape gode, trygge idrettsmiljø for barn og unge. 
 
Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus) 
I 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse i frivillig sektor i Møre og 
Romsdal. Et av funnene var at det var behov for retningslinjer om en ansvarlig 
rusmiddelkultur i frivillig sektor. Norges fotballforbund har forankret arbeidet med 
trygghet og rusmiddelforebyggende arbeid i sitt Kvalitetsklubb-prosjekt. Dette er et 
viktig fundament for videre samarbeid. 
 
For barn og unge skal aktiviteter gjennom frivillige organisasjoner være en 
rusmiddelfri sone. De viser til Folkehelseloven (2011), Stortingsmelding (2011- 
2012)- Se meg! Og folkehelsemeldingen 2014 – 2015 som alle slår fast at frivillig 
sektor er viktig i det helsefremmede og rusmiddelforebyggende arbeidet. 
Utfordringen er å få alle instansene til å arbeide sammen.   
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7 Økonomi 
 
Arbeidet med «Idrett, rus og snus» ble finansiert slik: 
- tilskudd KoRus   kr 100.000 
- tilskudd M&R idrettskrets  kr   67.476 
- tilskudd fylkesmannen i M&R kr   50.000 
- tilskudd M&R fylkeskommune kr   50.000 
- deltakeravgift kr. 750.- pr person 
 
Arbeidet med «Trivsel og trygghet» ble finansiert slik: 
- tilskudd KoRus    kr 50.000 
- tilskudd Fylkesmannen i M&R kr 50.000 
- tilskudd M&R idrettskrets  kr 16.490 
- tilskudd Røde Kors   kr   8.275 
- tilskudd M&R fylkeskommune kr 50.000  
- deltakeravgift kr. 495.- pr person 
 
Arbeid med brosjyre i 2012 ble finansiert av tilskudd fra KoRus. 
Trykking av brosjyre 2. Opplag ble finansiert ved overskudd fra konferansen «Trivsel og 
trygghet». 

8 KoRus sitt samarbeid med idretten i perioden 2011-2015 

8.1 Sunnmøre fotballkrets 
KoRus bevilget i 2011 kr.50.000.- i et samarbeid med Sunnmøre fotballkrets (SFK) til 7 
fotballklubber i et pilotprosjekt på Sunnmøre. Midlene skulle brukes i sin helhet til å 
lage retningslinjer for det rusmiddelforebyggende arbeidet og arrangere temakvelder i 
krets og klubber. KoRus har hatt innlegg i 6 klubber i perioden. 
 
«Kompetansesenter for rus – Midt-Norge og Sunnmøre Fotballkrets inngikk i november 
2011 en samarbeidsavtale for 2012, der målet var å bidra til at idrettslag på Sunnmøre 
arbeider med holdningsskapende arbeid og en ansvarlig rusmiddelkultur. 
KoRus v/Paul Gabor og SFK v/Bjørn Oskar Haukeberg har evaluert samarbeidet og de 
punktene som avtalen inneholdt og mener begge parter har oppfylt sine forpliktelser. 
Status er at sju fotballklubber på Sunnmøre har gjennomført rusforebyggende tiltak og 
har fått utbetalt tilskudd for dette. Klubbene har også utarbeidet retningslinjer for dette 
arbeidet og forankret det i klubbens planverk. Flere andre klubber har planer om å sette 
dette temaet på dagsorden. 
SFK er svært fornøyd med samarbeidet og har et ønske om å videreføre og utvide dette 
også inn i 2013.» 
Bjørn Oskar Haukeberg 2012, leder SFK 
KoRus har i perioden deltatt på 2 temakvelder i regi av kretsen. På temakvelden for SFK 
og Kvalitetsklubber den 15.05.15 var temaet «Ansvarlig rusmiddelkultur i lag og 
organisasjoner». Klubbene som var tilstede var: IL Hødd, IL Valder, Bergsøy IL, Volda TI, 
Spk. Herd, Stranda IL, Larsnes IL, Aksla IL, Ørsta IL, Emblem IL.  
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KoRus fikk følgende tilbakemelding fra kretsen:  
«Hei Paul, takk for sist! Ville bare gi deg ros for godt innlegg tirsdag. Vi har fått mange 
tilbakemeldinger fra de som deltok om at de syntes det var veldig interessant og matnyttig 
i forhold til deres jobb i klubbene.» 
Sigrid Torp 2015 
 
KoRus skal revitalisere samarbeidet med Sunnmøre og Nordmøre/Romsdal fotballkrets 
i 2017. KoRus har planer om å delta på temakvelder i krets/klubber. 

 

8.2 Norges fotballforbund (NFF): 
 
Norges fotballforbund har i mange år jobbet med holdningsskapende og rusmiddel-
forebyggende arbeid. De har også hatt et aktivt samarbeid med Av-Og-Til og sammen 
har de utarbeidet brosjyren «Alkohol og fotball».     
I 2012 startet fotballforbundet på et prosjekt de kalte «Kvalitetsklubbprosjektet». I 
dialogen mellom NFF og KoRus så de at rusmiddelforebyggende arbeid kunne settes inn 
som et tema. Det betyr at klubbene må ha en plan for dette når de skal godkjennes for 
det første nivået.  
  
«Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i 
lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. 
Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten 
til klubben blir troverdig og helhetlig.» 
 
Et av kapitlene i prosjektdokumentet heter «Samfunns- og verdiarbeid»: 
«Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Verdisett og Fair play skal prege all 
aktivitet i klubben. Trygge rammer for våre aktive er et felles ansvar. Klubben må sørge for 
at viktige rutiner som politiattester er ivaretatt. Gjennom klubbens aktivitet er det gode 
muligheter til å sette samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. rusforebygging, 
trafikksikkerhet og doping.» 
 
NFF har gitt følgende kommentar til vårt samarbeid: 
 «NFF kom i kontakt med KoRus i 2012 i forbindelse med vårt arbeid for å hjelpe klubbene 
til å få gode rutiner og en god policy på alkoholbruk i idretten. Vi har deltatt sammen på 
møter med klubber og hatt faglige utvekslinger som har vært til stor nytte i vårt arbeid ut 
mot klubb og krets. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid.» 
Henrik Lunde 2016 
 
KoRus har hatt flere møter med NFF og Av-Og-Til og vi vil fortsette å ha dialog. Vi tenker 
at KoRus kan delta i planarbeidet om implementering av retningslinjer for 
rusmiddelforebyggende arbeid i idretten og generelt i lag og organisasjoner. 
 
 

8.3 Sportsklubben Herd 
 
SK Herd var i 2011 allerede igang med et arbeid de kalte «Trygghetsreglement». På 
klubbens hjemmeside har de en fane som heter Trygghet som er lett synlig. Her finnes 



14 
 

«Trygghetsreglementet». SK Herd skriver at: «Sportsklubben Herd ønsker å sikre at alle 
barn og unge som deltar i våre aktiviteter og arrangementer kan gjøre dette innenfor 
trygge rammer» Jfr. NFF’s Kvalitetsklubbprosjekt.. 
Vi fant fort ut at rusmiddelforebyggende arbeid kunne konkretiseres her. Nå står det 
følgende; 
 
6) RUSMIDLER 
Alle arrangementer for barn og unge i regi av Herd skal være rusmiddelfrie. 
Ved arrangementer for utøvere over 18 år skal klubben ha retningslinjer for en ansvarlig 
rusmiddelkultur. Hensikten er å fremme en sunn livsstil og forbygge mot skader og ulykker. 
Med rusmidler mener vi alkohol, tobakk (herunder snus), narkotika og doping. 
Trenere og lagledere er ansvarlige for at barn og unge skal avstå fra bruk av rusmidler på 
alle reiser, treningssamlinger, konkurranser og arrangementer med barn og unge 
Aktive i Herd skal ikke bruke eller være påvirket av rusmidler under trening, sportslige 
samlinger, kamper eller stevner (også ifm. måltider). Dette gjelder også dommere. 
I forbindelse med turneringer, samlinger eller reiser skal foreldre eller andre ledsagere 
avstå fra bruk av rusmidler i aktivitets-/arrangementsområdet. Utenom aktivitetstiden og 
utenfor området bør man bare i svært begrenset utstrekning bruke eller være påvirket av 
tillatte rusmidler. 
Bruk av illegale rusmidler, prestasjonsfremmende stoff eller preparat på dopingliste 
(Antidoping Norge/NIF) er uforenlig med deltakelse i Sportsklubben Herd. 
Ingen i Herd skal kjøpe, dele eller på annen måte skaffe rusmidler til personer under 18 år. 
Dette er forbudt etter norsk lov (langing). 
 
SK Herd utførte våren 2015 en spørreundersøkelse for å få en oversikt over hvordan 
Trygghetsreglementet er implementert og hvordan medlemmene oppfatter arbeidet i 
klubben.  Det  var 95 personer som svarte på undersøkelsen. To av spørsmålene var 
rettet mot trygghet og de fikk følgende svar ; 
 
Andel spillere i % som føler seg trygg på trening og kamper: 
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Prosentvis andel foresatte, ledere, trenere som føler det er trygt å sende barn og unge på 
trening og kamper: 
 

 
 
Trygghetsreglementet skal før hver sesong formidles til medlemmene slik at både 
tidligere og nye medlemmer blir informert om arbeidet og skal lese det som er besluttet 
fra klubbens ledelse. På samme måten som i skolen er trivsel og trygghet viktige 
faktorer for mestring. SK Herd ser at de både har sportslig gode resultater samt at 
frafallet er lite. Det er besluttet at det skal lages en ny spørreundersøkelse i 2017. 
Målsetningen er å se om det har skjedd en utvikling og at man får flere besvarelser. 

9 Oppdragsbrev KoRus 2016 
 
I brev av 01.03.16 fra Helsedirektoratet angående kompetansesentrenes 
samfunnsoppdrag og oppgaver går det fram at for de fleste sentre vil både tjenester og 
tjenesteutøvere på begge forvaltningsnivå, forebyggende virksomhet og 
beslutningstakere være relevante målgrupper. I tillegg kan befolkningen, 
brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og forvaltningen være målgrupper.   
 
Videre går det fram at samtlige KoRus har følgende kjerneoppgaver: 
 

1. Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet 
2. Tidlig innsats og intervensjon 
3. Rusbehandling (på alle nivå) 

 
Når det gjelder alt barne- og ungdomsarbeid i Norge i forhold til idrett og annen 
fritidsaktivitet er frivillige organisasjoner en svært viktig bidragsyter. Både idrettslag, 
korps, kor, barneteater med mer drives av frivillige aktører. Skal vi nå tak i barn/unge i 
ulike aktiviteter med forebyggende holdninger til bruk av rusmidler, er frivillige 
organisasjoner gode instanser å samarbeide med.  Selv om de ulike organisasjonene i 
utgangspunktet har gode holdninger til bruk av rusmidler ser vi at dette ofte kan svikte, 
spesielt på reiser/turneer der foreldre/ledsagere o. a. kan betrakte sin deltaking som 
”ferier”.  I dette er det viktig at ledere og ledsagere går fram som gode eksempler for å ta 
vare på unge deltakerne og være gode forbilder. 
 
Spesielt viktig er det å arbeide tverrfaglig med forebyggende arbeid, det vil si å 
samarbeide med andre instanser. Ved å få til et samarbeid med organisasjoner el. l. som 
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har samme oppdrag kan vi på et vis ”dra lasset sammen”. Det innebærer mer felles 
innsats for å nå samme mål. Det betyr også at organisasjonene/instansene blir bedre 
kjent med hverandre og hverandres oppgaver, ressursene blir bedre utnyttet og 
organisasjoner/og andre aktører kan gjøre bruk av hverandres kompetanse.   
 
I Helsedirektoratet sitt brev av 01.03.16 går det videre fram: 

 
”Den primære målgruppen for KoRus er ansatte og beslutningstakere/forvaltningen 
i kommune og i noen grad også fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten. I tråd 
med folkehelseloven har det rusmiddelforebyggende arbeidet et tverrsektorielt 
perspektiv.  Målgruppen er derfor ikke avgrenset til bare ansatte i helsetjenesten. I 
arbeidet med kompetanseutvikling innen rusbehandling skal kommunale tjenester 
prioriteres da de utgjør bærebjelken i tjenestetilbudet. Brukerinvolvering og 
brukermedvirkning skal vektlegges. Hensikten er å sikre målgruppene god og 
likeverdig tilgang til sentrenes tjenester.” 

 
Her kan det være på sin plass å nevne at en kommune er mer enn tjenestene i 
kommunen. En kommune er en stedlig avgrenset politisk og administrativ enhet som 
har ansvar for lokal forvaltning og tjenesteyting for både innbyggere og næringsliv. Når 
man snakker om folkehelsearbeid må man invitere og involvere så bredt som mulig. 

10 Forankring i fylkeskommunen  
 
I Handlingsprogram 2016 for Regional delplan for folkehelse 2014 – 2017, pkt 5 
INKLUDERING OG DELTAKING I KULTUR OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER, slikt 
hovedmål: 

Frivillige lag og organisasjoner skal være bærekraftige og være offensive aktører i 
sine lokalsamfunn og nå bredt ut til folket. 

 
Videre går det fram av handlingsprogrammet: 

”Deltaking og opplevingar knytt til frivillige lag og foreiningar har ein verdi i seg 
sjølv, men også tilleggsverdi i form av å skape sosiale nettverk, fellesskap, sosial 
kapital og auke den fysiske aktiviteten. Ifølge helseundersøkinga i Nord-Trøndelag 
(HUNT 3), har dei som nyttar kulturtilbod; oppleving av betre helse, er meir 
tilfredse med livet og har mindre angst og depresjon enn andre delar av folket.”   

 
Under innsatsområde 1:  
Eit trygt og godt rusfritt miljø i lag og organsiasjonar, går det fram: 

 
”KoRus har saman med idrettskretsen, fylkesmannen, fylkeskommunen og ACTIS 
utarbeidd ei brosjyre: ”Trivsel og trygghet i frivillig sektor – rusforebygging blant 
barn og unge”. Det er et resultat av konferansen Idrett, rus og snus som vart 
gjennomført våren 2012. Målet er å spreie brosjyra til flest mogeleg instansar. 
Kommunen og frisklivsentralane er viktige i dette arbeidet. Det skal arrangerast ein 
konferanse for frivillige organisasjonar og kommunar for å informere om arbeidet 
og korleis brosjyra kan nyttast til å etablere gode rutinar i organisasjonane.”  
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Denne handlingsplanen ligger til grunn for fylkeskommunen sin innsats på dette 
området. Handlingsplanen er vedtatt i kultur og folkehelseutvalget sitt møte 3. Februar 
2016 i sak KF 4/16. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune skal rullere fylkesplanen 2017 – 2020. Forslag til 
hovedmål for alle instansområder legges lagt fram for politisk behandling i 
månedsskiftet mai/juni 2016. Det er utarbeidd forslag til hovedmål for frivillig arbeid: 
 

”Frivillige lag og organisasjoner skal skape mangfald og engasjement i 
lokalsamfunna.” 
 

Etter behandling i politiske utvalg blir forslaget sendt over til fylkesutvalget som er 
fylkeskommunen sitt planutvalg. Etter behandling der blir fylkesplanen sendt ut på 
høring. Etter høringsrunder kan formuleringen bli endret. Endelig fylkesplan vil bli 
vedtatt på fylkestinget i desember 2016, og målformuleringen er dermed ikke endelig 
før da. 
 
Uansett om målformuleringen blir endret så viser dette at fylkeskommunen setter 
arbeidet med frivillige organisasjoner på den politiske dagsorden. Det er en viktig 
forankring og fundament for videre samarbeid mellom fylkeskommunen og de frivillige 
organisasjonene. 

11 Eksempel på forankring i en kommune 
Kommunene har ifølge folkehelseloven et ansvar for å legge til rette for et samarbeid 
med frivillig sektor. Alle kommuner skal ha planer for rusmiddelforebyggende arbeid. 
Godt planverk gir bedre grunnlag for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Dette gjør 
det også lettere for lag og organisasjoner å etablere gode retningslinjer.  
 
Eksempel: «Alkoholpolitisk handlingsplan plan 2016-2020 for Ulstein kommune»: 
 
5. Alminneleg løyve ved einskildhøve.  
Desse løyva vert tildelt einskildarrangement i inntil 5 dg.  
 
Konsept det ikkje vert gitt løyve til:  

 Arrangement som er retta imot barn og unge  
 Undervisningsbygg  
 Campingsplasser  
 Soner som elles vert rekna som rusfrie som symjehallar, skisenter, ungdomsklubber 

og idrettsarenar i samband med idrettsarrangement  
 Bensinstasjonar/gatekjøkken/kioskar og liknade konsept  

12 Ungdata 
KoRus har ansvar for å invitere og bistå kommunene til gjennomføring av Ungdata. Vi 
har vært i mange kommuner og presentert resultatene fra Ungdata. Vi har oppfordret til 
å invitere bredt slik at også frivillig sektor og andre som arbeider med barn og unge har 
fått informasjon. Vi har også anbefalt at Ungdommens kommunestyre eller Ungdoms-
rådet får presentert resultatene først. Deretter har vi oppfordret til at representanter 
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derfra er med på presentasjoner for øvrige i kommunen.  Dette har bidratt til mange 
gode prosesser. Resultatene viser hvilket potensiale det ligger i tverrfaglig og 
tverrsektorielt samarbeid. Vi har oppfordret kommunene til å invitere frivillig sektor inn 
til presentasjonene slik at de også er kjent med resultatene og kan se sin rolle i arbeidet. 
Det er som oftest ikke i skoletiden ungdommen bruker rusmidler, det er på fritiden. Så vi 
har stilt spørsmålet; «Hvordan kan dere i kommunen samarbeide om trygge og trivelige 
oppvekstvillkår?»   
 
KoRus Midt v/seksjon Møre og Romsdal er i kontakt med NOVA og Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal for å utvikle flere spørsmål til Ungdataundersøkelsen i 2017 og 2018. Disse 
kan inngå som ekstraspørsmål for å få mer kunnskap og trivsel og trygghet i frivillig 
sektor. Dette kan være med på å utvikle gode strategier og tiltak i kommunene. Så godt 
som alle kommunene i Møre og Romsdal har Ungdata med som et verktøy i oversikts- og 
planleggingsarbeid med folkehelse for de neste årene. 

13 Videre satsing 
 
Vi tenker at det er noen konkrete ting som det kan jobbes videre med på flere plan: 
 

 KoRus kan bidra til kompetanseutvikling i lag og organisasjoner, gjerne etter 
modell beskrevet i brosjyren «Alkohol og fotball» som AV-OG-TIL har laget  

 KoRus kan bidra til at lag og organisasjoner har retningslinjer for det 
rusmiddelforebyggende arbeidet og at det er forankret i ledelse og planverk 

 Samarbeid mellom KoRus og NFF/fotballkretsene i Norge om det 
rusmiddelforebyggende arbeidet gjennom Kvalitetsklubbprosjektet og det som 
er beskrevet der  

 Kommunene involverer frivillig lag og organisasjoner i tiltak i det rusmiddel-
forebyggende arbeidet og forankrer det i kommunale planverk  

 Fylkeskommunene samarbeider med kommunene og lag og organisasjoner 
gjennom beskrivelse av tiltak og forankring i Fylkesplaner  

 
 
 

 
        

Fra brosjyren «Trivsel og trygghet i frivillig sektor»  
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Andre lenker: 
Brosjyre - Trivsel og trygghet i frivillig sektor 
Kompetansesenter Rus – Midt-Norge hjemmeside   
Norges fotballforbund - Trygge rammer 
Brosjyre  - Alkohol og fotball 
Sportsklubben Herd - Trygghetsreglement 
 
 
Denne rapporten er kun laget som en digital utgave og vil ikke bli trykket opp i 
papirutgave. Brosjyren «Trivsel og trygghet» kan printes ut eller bestilles i papirutgave 
hos KoRus Midt-Norge på post.rus@stolav.no 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fra brosjyren «Trivsel og trygghet i frivillig sektor» 

https://stolav.no/PublishingImages/korus/rusmiddelforebygging-og-folkehelsearbeid/trivsel-og-trygghet-i-frivillig-sektor/Trygghet%20i%20frivillig%20sektor_digital%20versjon.pdf
https://stolav.no/korus/rusmiddelforebygging-og-folkehelsearbeid/trivsel-og-trygghet-i-frivillig-sektor
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/#69293
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/nff_alkohol_fotball_brosjyre.pdf
http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948501756
mailto:post.rus@stolav.no

