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Forord 
Kommunene har et viktig ansvar når de skal utvikle gode rusforebyggende tiltak. De skal 
tillempe nasjonale føringer på rusområde til en lokal praksis som berører folks hverdagsliv. 
Rusmiddelvaner er knyttet til tradisjoner som er en del av oppveksten til barn og unge på 
godt og vondt. Fylkesordfører Olav Bratland vektla dette når han innledet KRUS-
konferansen; 
 
 ”Norge har det laveste forbruket i Europa som et resultat av en restriktiv alkoholpolitikk og 
bruk av regulatoriske virkemidler. Det er viktig at denne politikken videreføres. I KRUS har vi 
hatt fokus på at vi alle har et sosialt ansvar. Det å drikke alkohol og bruke rusmiddel er ikke 
bare en privatsak. Forskning viser at det største problemet knyttet til alkohol er at det skader 
og uroer andre mennesker.” 
 
Målsettingen i KRUS sier ”ingen skal ta skade av egne eller andre sine rusmiddelvaner.” 
I rapporten kan du lese om gode tiltak KRUS-kommunene har utviklet for å løse denne 
utfordringen og faktorer som kvalitetssikrer tiltak. Blant annet kan du lese om tiltaket ”Tidlig 
innsats - rutiner for å se og oppdage barn i familier med rusbelastning” i barnehagene i 
Ålesund kommune. I mange av tiltakene er det en forutsetning å våge å kommunisere ærlig 
og tydelig om vanskelige utfordringer. Dette gjelder både i møte med barn, ungdom og 
voksne. Hvordan snakker vi om mine og dine rusmiddelvaner eller ubehagelige opplevelser i 
forbindelse med uvettig bruk av alkohol? Flere kommuner har utviklet ”foreldremøter i 
skolen”, som svar på denne utfordringen. I rapporten kan du lese om hvordan Haram 
kommune har utviklet et slikt tiltak. Ungdom vil både ha utfordringer og trygghet i sitt 
oppvekstmiljø. De er ærlige og direkte i sin kommunikasjon. I rapporten kan du lese om hva 
ungdom i Nesset kommune mener. 
 
KRUS-arbeidet har vært et tilbud til kommunene gjennom GOD HELSE-programmet i Møre 
og Romdal fylke. Kompetansesenter rus – Midt-Norge ved Rita Valkvæ og Ingjerd Woldstad 
har hatt det faglige og utøvende ansvaret for å gjennomføre KRUS-modellen i samhandling 
med kommunene. Ingjerd Woldstad har tatt noen av bildene i rapporten.  
 
Med denne rapporten vil arbeidsgruppen ”rusforebygging God Helse” takke alle kommunene 
i Møre og Romsdal som har deltatt med sine erfaringer og sitt engasjement. 
 
 
 

 
 
 
 
Møre og Romsdal fylke                                         Kompetansesenter rus – Midt-Norge 
 
Asbjørn Rutgerson                                                  Rita Valkvæ 
Fylkespolitiker                                                        spesialkonsulent                                  
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1 Organisering og innhold i KRUS-prosjektet 
 

1.1 Forankring og organisering 
Kompetansesenter rus – Midt–Norge (KoRus Midt-Norge) skal etter oppdrag fra 
Helsedirektoratet bistå kommunene med kompetanse i utviklingen av rusfaglige tjenester og 
tiltak og derigjennom realisere nasjonale mål i rusmiddelpolitikken (jfr opptrappingsplanen for 
rusfeltet 2007).  
 
For å løse dette oppdraget er det nødvendig med god samhandling mellom ulike 
forvaltningsnivå. KRUS står for ”kvalitetssikring og utvikling av rusforebyggende 
oppgaver i kommunene” og er utviklet for å omsette nasjonale mål i rusmiddelpolitikken til 
en lokal praksis.  
 
KRUS-modellen er utviklet av KoRus Midt-Norge i samarbeid med Møre og Romsdal fylke, 
Actis, flere frivillige organisasjoner, politiet og Sande kommunene. KRUS-modellen er 
organisert som et prosjekt og forankret politisk i God Helse-satsingen i fylket. Det ble nedsatt 
en egen arbeidsgruppe, ”Rusforebygging God Helse”, til å koordinere arbeidet. 
Arbeidsgruppen besto av representanter fra: 

 KS  
 Actis 
 Ungdomspanelet 
 Videregående skole 
 Kulturavdelingen i Møre og Romsdal Fylke 
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
 KoRus Midt-Norge 

 
Arbeidsgruppen ble ledet av fylkespolitiker Asbjørn Rutgerson.  
 
KoRus - Midt-Norge ved Rita Valkvæ og Ingjerd Woldstad har hatt det faglige og utøvende 
ansvaret for å gjennomføre KRUS-modellen i samhandling med kommunene. KRUS-
modellen ble første gang presentert for kommunene i møte med regionsrådene i 
kommuneregionene våren 2006. Totalt 16 kommuner har deltatt i KRUS fordelt på to 
kommunenettverk. I Romsdal og på Nordmøre har vi kommunene Kristiansund/Frei, Averøy, 
Fræna, Midsund, Nesset, Aukra, Molde , Rauma og Vestnes. På Sunnmøre har vi 
kommunene  Ørskog , Ålesund, Sula, Sykkylven, Haram, Volda og Vanylven. De fire 
kommunene Hareid, Ulstein, Sande og Herøy som var med i pilotprosjektet i rusforebygging 
2003 – 2006 har deltatt som ressursnettverk i KRUS og delt sine erfaringer.   
 
                                                     Organisasjonskart 
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4 kommuner fra regionsprosjektet 
på Søre Sunnmøre utgjør  

kompetanse- og  
ressursnettverk 
 og deltar med 

 sine erfaringer inn i KRUS 

Kommunenettverk på Sunnmøre.   

Kommunenettverk i Romsdal og på  
Nordmøre.  

Ni kommuner har underskrevet  
intensjonsavtale 

Sju kommuner har underskrevet  
intensjonsavtale 

Arbeidsutvalget ansvar for planlegging 
KoRus Midt–Norge utøvende ansvar for gjennomføring av KRUS  

Rusforebygging God Helse, koordineringsansvar KRUS 

Fylkestinget 

God helse 



 

1.2 Tidligere erfaringer fra prosjektarbeid i kommunene  
KRUS-modellen bygger på tidligere erfaringer fra prosjektarbeid i kommunene i Møre og 
Romsdal: 
  

 Rus som samfunnsproblem 1999-2002, hvor elleve kommuner deltok. 
 En ansvarlig rusmiddelkultur 2003-2005, hvor seks kommuner deltok. 
 Nasjonalt Regionsprosjekt om utvikling av lokalbaserte rusforebyggendeestrategier 

med forankring i Regjeringens rusmiddelpolitiske handlingsplan 2004 – 2006, hvor 
pilotkommunene Herøy, Ulsteinvik, Hareid og Sande deltok som fire av ni kommuner i 
landet. 

 
Erfaringene fra disse prosjektene tilsier at det må utvikles tydelige prioriteringer i kommunen, 
og at det er viktig med god samhandling om forebyggende oppgaver mellom ulike tjenester i 
kommunen. Det må avsettes tid og ressurser til arbeidet. Samarbeidet mellom frivillige lag og 
organisasjoner og offentlige tjenester må være fleksibelt. Dialogen med befolkningen om 
lokal rusmiddelkultur, tradisjoner og erfaringer må få plass og målbæres opp i mot 
handlingskompetanse og kunnskap om hvilke tiltak som virker i det forebyggende arbeidet.  
 
Evalueringen av Regionsprosjektet (SIRUS - rapporter 6, Regionprosjektet – Nyttig 
forebygging?) underbygger disse erfaringene. Det understrekes at viktige systemfaktorer 
som god koordinering og forankring bidrar til mer målrettet innsats i det forebyggende 
arbeidet. Men det viser seg også at innsatsen må bygge på og ta i bruk både politiske og 
faglige kunnskapsbaserte metoder og strategier for å ha effekt. 
 
   
 
 

 
 
Samhandling i Midsund kommune.  
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1.3 Visjon og målsetting i KRUS 
Forskning viser at når det blir for stort sprik mellom forebyggende mål og tiltak og det som 
befolkningen ser på som rett og rimelig, så virker ikke de forebyggende tiltakene. Det er 
derfor viktig at mål og tiltak i alkoholpolitikken har legitimitet i befolkningen. I KRUS-arbeidet 
definerte vi  en visjon og et overordnet mål som skulle gi arbeidet retning og skape legitimitet 
hos ulike interessegrupper.  
 
Visjonen en ansvarlig rusmiddelkultur i nærmiljøet er konkretisert i følgende overordnede 
målsetting for arbeidet: Ingen skal ta skade av egne eller andre sine rusmiddelvaner.  
 
Denne målsettingen er i tråd med folkehelseperspektivet om å redusere det totale 
alkoholkonsumet i befolkningen og å redusere skader og ulykker forårsaket av alkoholbruk 
(Jfr. opptrappingsplanen for rusfeltet 2007). I følge SIRUS har alkoholkonsumet økt betydelig 
de siste 10 – 15 årene og er det høyeste siden 1870-årene. Vi har fått et kontinentalt 
drikkemønster med mer forbruk av vin i dagliglivet samtidig som vårt drikkemønster med 
sterk beruselse i helgene holder seg stabilt. Samtidig har Norge det totalt laveste forbruket 
av alkohol i Europa som et resultat av en restriktiv alkoholpolitikk og bruk av regulatoriske 
virkemidler. 
 
I 2007-utgaven av den europeiske skoleundersøkelsen som European School Survey Project 
on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) står bak, rapporteres det at hard episodisk drikking har  
økt med 9 % i perioden 1995 – 2007. Dette skyldes  at det har blitt vanligere å drikke alkohol 
blant jenter i mange land. Her ligger Norge i forkant. I Norge rapporterte 42 % av jentene og 
35 % av guttene om hard episodisk drikking i løpet av siste 30 dager. Til sammenligning 
rapporterte bare rundt 6 % av ungdom i Norge at de noen gang hadde brukt illegale 
rusmidler sammenlignet med 23 % av gutter og 17 % av jenter generelt i de europeiske 
landene. Bare 1–2% av ungdom i Norge har brukt cannabis siste 30 dagene.  
 
Dette er positive signaler, allikevel representerer alkohol og narkotika alvorlige sosiale og 
økonomiske problemer i Norge. Rokkansenteret foretok en beregning av de 
samfunnsmessige kostnadene relatert til alkohol, og anslo disse til 18 – 19 milliarder kroner 
årlig. Videre lider ca 200.000 barn under foreldres rusmisbruk.  
 
 
 
 
                                                                              

  

 
KRUS-visjonen får innhold i 
Vestnes kommune 
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1.4 Forebygging og folkehelse 
I dag bruker vi betegnelsene universell, selektiv og indikativ når vi skal beskrive 
forebyggende tiltak. Universelle tiltak brukes om innsats som rettes mot "alle" og som søker 
å forhindre at et problem, skade eller sykdom oppstår. Selektive tiltak søker å begrense 
varighet og omfang av et problem, skade eller sykdom som er oppstått. Indikative tiltak 
brukes om innsats som søker å hindre eller begrense følgetilstander av et problem, skade 
eller sykdom som er oppstått (Schancke 2005). I KRUS-prosjektet har vi valgt å satse på 
universelle og selektive tiltak (jfr figur 1). 
 
Folkehelsebegrepet betegner samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som virker 
positivt på folkehelsen og svekke faktorer som medfører helserisiko. I KRUS-arbeidet har vi 
derfor vært opptatt av hvilke faktorer i barn og unges nærmiljø vi skal styrke for å fremme 
alternativer til rusmiddelbruk. I dialog med ungdom og foreldre er dette en viktig 
innfallsvinkel. Dette kan eksemplifiseres gjennom hva ungdom oppsummerte under KRUS-
konferansen i Geiranger i 2003 ''Ungdom har på en glitrende måte vist at de ønsker å ta vare 
på de vakre nyansene i samvær mellom mennesker, vennskapet og gleden over 
meningsfylte aktiviteter. De vil ha trygge oppvekstmiljø, og de ønsker ikke at dårlige 
rusmiddelvaner og skader skal ødelegge det fine samspillet mellom mennesker.''  
 
Dette er kanskje den beste motivasjonen for å invitere inn foreldre og ungdom til dialog om 
vår rusmiddelkultur og utvikling av tiltak i nærmiljøet.  
 
 
 

 
 
Ungdom fra Ørskog kommune setter dagsorden 
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1.5 Satsingsområder i KRUS og anbefalte tiltak 
Målsettingen om at ingen skal ta skade av egne eller andre sine rusmiddelvaner, var 
retningsgivende for utvikling av følgende tre satsingsområder og anbefalte tiltak i KRUS-
arbeidet i kommunene (figur 1): 
 
Figur 1 
 
 Satsingsområde Tiltak Type tiltak 
1. Mobilisere foreldre, frivillige og 

skole til å utvikle en 
inkluderende samværsform og 
tydelige grenser som beskytter 
mot skadelige alkoholvaner i 
barn og unges oppvekstmiljø 

Utvikle foreldremøte på skolen for 
å gi informasjon og samtale med 
foreldre om denne utfordringen. 
 
Kvalitetssikre rusfrie 
aktivitetstilbud for barn og ungdom 

Universelle 
tiltak 

2. Bidra med kompetanse og 
skape legitimitet for anvendelse 
av alkoholpolitiske virkemidler 
og kontroll tiltak. 

Begrense omsetting, langing og 
forsyning av rusmidler til 
mindreårige med hjemmel i 
alkoholloven. 

Universelle 
tiltak 

3. Utvikle rutiner for å se og 
oppdage barn og unge som 
lever i en vanskelig livssituasjon 
eller eksperimenterer med 
skadelige rusmiddelvaner og 
formidle nødvendig hjelp 

Tidlig innsats; utvikling av 
handlingskompetanse og rutiner i 
barnehager og videregående 
skoler. 
 
 

Selektive tiltak 

 

 
 
God stemning på nettverkssamling for KRUS- kommunene. 
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1.5.1 SATSINGSOMRÅDE 1 OG ANBEFALTE TILTAK 
 
 Satsingsområde Tiltak Type tiltak 
1. Mobilisere foreldre, frivillige og 

skole til å utvikle en 
inkluderende samværsform og 
tydelige grenser som beskytter 
mot skadelige alkoholvaner i 
barn og unges oppvekstmiljø 

Utvikle foreldremøte på skolen for 
å gi informasjon og samtale med 
foreldre om denne utfordringen. 
 
Kvalitetssikre rusfrie 
aktivitetstilbud for barn og ungdom 

Universelle 
tiltak 

 
I dag vet vi mye om hvor viktig foreldre er for barn og ungdom sin utvikling og tilpasning i 
samfunnet. Foreldrenes holdninger, kommunikasjon og oppdragelse påvirker barn og 
ungdoms valg i stor grad. Dette gjelder også ungdommens rusmiddelvaner. Mye forskning 
dokumenterer dette, den nye rapporten fra Folkehelseinstituttet: ”13 -15 åringer fra vanlige 
familier i Norge – hverdagsliv og psykisk helse” baserer seg på besvarelser fra om lag 900 
13-15 åringer og foreldrene deres. Tallene er hentet fra de to undersøkelsene ”Statistisk 
sentralbyrås levekårsundersøkelse 2005” (HUS) og ”Trivsel og oppvekst - barndom og 
ungdomstid” (TOPP). Fire av fem svarer at de er fornøyde med livet sitt, og en like stor andel 
oppgir å ha høy grad av pliktfølelse. Tre av fire sier at de aldri har skulket en skoletime. Ni av 
ti oppgir at de trener én gang i uken eller oftere, og undersøkelsen viser at utbredt databruk 
ikke går på bekostning av samvær med venner. En av tre sier at de har smakt alkohol og 
andelen som røyker går ned.  
 
Samtidig viser undersøkelsen at 13 prosent av jentene og 5 prosent av guttene sliter med 
tristhet, lav selvfølelse, ensomhet og uro. Vi vet at dette er risikofaktorer for tidlig debut på 
rusmidler. Rapporten finner klare sammenhenger mellom ungdoms psykiske helse og 
hvordan de har det i familien, på skolen og i fritiden. Rapporten peker på at god sosial støtte 
fra foreldre er forbundet med psykisk velvære og mindre psykiske plager hos så vel 
foreldrene selv som hos ungdommene. Både foreldregrupper og veiledning fra helsevesenet 
til foreldre om hvordan det er å ha en ungdom i huset, er gode forebyggingstiltak som blir 
anbefalt i rapporten. 
 
 

 
Kristiansund kommune tar 
grep  
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1.5.2 SATSINGSOMRÅDE 2 OG ANBEFALTE TILTAK 
 
 Satsingsområde Tiltak Type tiltak 
2. Bidra med kompetanse og 

skape legitimitet for anvendelse 
av alkoholpolitiske virkemidler 
og kontroll tiltak. 

Begrense omsetting, langing og 
forsyning av rusmidler til 
mindreårige med hjemmel i 
alkoholloven. 

Universelle 
tiltak 

 
Formålet med alkoholloven er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som 
alkoholbruk kan føre med seg. Som et ledd i dette tar alkoholloven sikte på å begrense 
forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Dette er spesielt aktuelt når det gjelder mindreårig 
ungdom under 18 og 20 år. Alkohollovens § 1–5 om aldersgrenser ved salg, skjenking og 
utlevering av alkohol regulerer dette. Forskning viser at det å begrense tilgjengeligheten på 
alkohol har effekt. Strengere håndheving av salgs- og skjenkebestemmelsene kan også 
være virksomme forebyggingstiltak (”Alkohol – ingen ordinær vare” ). 
 
I rapporten ”Beruselsens kilder - hvordan ungdom skaffer seg alkohol” (Rossow, H. Pape, 
E. Storvoll  2003) refereres det til en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse av 
skoleungdom (Ung i Norge 2002). I undersøkelsen ble 13-17-åringer som hadde drukket 
alkohol det siste året spurt om hvor ofte de hadde skaffet seg alkohol fra åtte ulike kilder. 
Ungdommene hadde i gjennomsnitt skaffet seg alkohol elleve ganger det siste året. Den 
viktigste alkoholkilden var «fått eller kjøpt av andre ungdommer». Denne kilden sto for en 
tredel av de gangene ungdommene hadde fått tak i drikkevarer. Andre viktige kilder som 
hver for seg omfattet om lag 20 % av gangene, var «tilgjengelighet i hjemmet» (fått eller tatt), 
ordinære salgs- og skjenkesteder og samlekategorien «andre måter». Eldre tenåringer og de 
som drakk ofte, skaffet seg alkohol hyppigere og fra et bredere spekter av kilder enn andre 
unge, mens yngre ungdommer tok oftere alkohol hjemme.  
 
Rapporten oppsummerer at skjerpet håndheving av aldersgrensene for salg og skjenking 
samt begrensninger i de unges tilgang til alkohol i hjemmet vil kunne gi redusert konsum og 
færre alkoholrelaterte skader blant mindreårige. Videre kan dette mobilisere ungdom selv til 
å begrense hverandres tilgang på alkohol gjennom å ikke utlevere alkohol til hverandre og 
ikke drikke alkohol.   
 
 
 
 

 Vind i håret på vei til Rauma kommune 
 
 

 12



1.5.3 SATSINGSOMRÅDE 3 OG ANBEFALTE TILTAK 
 
 Satsingsområder Tiltak Type tiltak 
3. Utvikle rutiner for å se og 

oppdage barn og unge som 
lever i en vanskelig livssituasjon 
eller eksperimenterer med 
skadelige rusmiddelvaner og 
formidle nødvendig hjelp 

Tidlig innsats; utvikling av 
handlingskompetanse og rutiner i 
barnehager og videregående 
skoler. 
 
 

Selektive tiltak 

 
Flere nasjonale satsinger fremhever spesielt behovet for å styrke samarbeid og samhandling 
overfor risikoutsatte barn og unge. I KRUS-arbeidet har vi konsentrert oss om barn og 
ungdom som vokser opp sammen med foresatte med rusmiddelvansker. Undersøkelser 
viser at barn som vokser opp i familier med rusvansker, har langt flere helseproblemer både 
av fysisk og psykisk karakter, atferdsvansker og skoleproblemer enn andre barn. Vi vet også 
at barn kan vokse opp under vanskelige livsvilkår og tilsynelatende være velfungerende, 
samtidig som de strever med sine opplevelser. Vi vet fra andre former for omsorgsvikt at de 
barna som klarer seg best, har hatt tilknytning utenfor familien og dessuten hatt hjelp til å 
bearbeide sitt forhold til den belastende livssituasjonen (Killen og Olafsson 2003).  
 
Det er derfor viktig at disse barna og ungdommene blir oppdaget og sett og får formidlet den 
hjelpen de trenger. Dette er i samsvar med Lov om sosiale tjenester § 6 -1 om hjelpetiltak og 
Lov om barneverntjenester § 3-1 om barnevernstjenestens forebyggende virksomhet og § 3-
2 om samarbeid med andre deler av forvaltningen. I § 4 – 1 om barnevernstjenester legges 
det vekt på  å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal legges vekt på å gi barnet 
stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Det er derfor viktig at personell i skole 
og barnehage har kompetanse til å se og oppdage barn og unge i en slik situasjon og at de 
følger opp det loven sier. Uten hinder av taushetsplikt skal personellet på eget initiativ gi 
opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i 
hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om 
barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige 
atferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for 
gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter personellet å gi opplysninger.  
 
 
 

  Konsentrasjon i Ålesund kommune 
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1.6 Kurs i KRUS - arbeidsseminar og nettverksamlinger  
Det ble utviklet kurs og arbeidsseminar tilpasset hvert satsingsområde i KRUS. Målet med 
arbeidsseminarene var å bidra til samhandling i kommunen og  kompetansestyrking i 
utviklingen av lokale tiltak. Arbeidsseminarene inneholdt kunnskap og verktøy som 
kommunene kunne bruke i utviklingen av tiltak. Det ble utviklet totalt fem kurs som 
kommunene fikk tilbud om å velge mellom og gjennomføre i sin kommune (figur 2).  
 
Kompetansesenter rus – Midt-Norge har utviklet innholdet i kursene/arbeidsseminarene og 
bidro som kursholdere og forelesere sammen med lokale representanter. Hvert 
arbeidsseminar ble planlagt i samarbeid med kommunen for å sikre lokal forankring og 
deltakelse. Ved gjennomføring av arbeidsseminaret i kommunen ble det lagt stor vekt på 
dialog og drøfting av aktuelle etiske utfordringer og dilemma. Kommunen måtte bidra med 
eksempler fra praksis i egen kommune på arbeidsseminaret og presentere en handlingsplan 
for fremdrift av arbeidet i sin kommune.   
 
(figur 2) 
Kurs 1   
 
 

Hvordan løser foreldre og foresatte utfordringer og dilemmaer i møte 
med ungdomskultur og rusmiddelvaner?  Hvordan gjennomføre ett 
foreldremøte om temaet? 
 

Kurs 2 Rusforebyggende arbeid som byggende arbeid – hva kan ungdom, 
foreldre, skole og frivillige organisasjoner samarbeide om for å utvikle 
rusmiddelfrie soner og fremme et positivt oppvekstmiljø? 

Kurs 3 Hvordan samarbeide i kommunen om å begrense omsetting, langing og 
forsyning av rusmidler til mindreårige?  Hva kan politikere, foreldre, frivillige 
organisasjoner, skole, skjenkenæring og ungdom selv bidra med fra hvert sitt 
ståsted?  
 

Kurs 4 
 
 
 

Tidlig intervensjon i barnehagen. – når barn lever i familier hvor foresatte 
misbruker rusmidler. Hvordan handler vi på vår bekymring ? Barnehagens 
ansvar og samarbeid med barnevernet  
 

Kurs 5 Tidlig intervensjon i videregående skole – om å se elever med skadelige 
rusmiddelvaner og hvordan vi handler på det vi ser 
 

 
Samtidig ble det utviklet en plan for nettverksamlinger hvor målet var å bidra til 
erfaringsspredning av tiltak og dialog om felles utfordringer mellom kommunene. 
”Rusforebygging God Helse” hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
nettverksamlingene i samarbeid med kommunene.  
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1.7 Erfaringskonferanse fra Regionsprosjektet på Søre Sunnmøre 
KRUS-modellen bygger på erfaringer fra tidligere prosjektperioder i fylket. I utviklingen av 
KRUS var Sande kommune representert for å bidra med erfaringer fra det nasjonale 
regionsprosjektet i lokalbasert rusforebyggende strategier 2003–2006. KoRus Midt–Norge 
hadde som oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å videreføre erfaringer fra dette 
prosjektet til de andre  kommunene i fylket. De fire kommunene Herøy, Sande, Ulstein og 
Hareid var derfor invitert inn til å dele sine erfaringer med KRUS-kommunene på en 
konferanse i februar 2007.  
 
De fire kommunene hadde utviklet en modell for interkommunalt samarbeid om 
forebyggende oppgaver i løpet av prosjektperioden. De hadde eksempelvis samarbeidet om 
tiltak innenfor satsingsområdene tidlig innsats i barnehagene og bruk av regulatoriske 
irkemiddel gjennom tiltaket Ansvarlig vertskap. Vi så at kommunene hadde mye å lære av 
hverandre når det gjaldt lokal implementering og kvalitetssikring av tiltak. Det er nødvendig i 
dette arbeidet å bygge nettverk utover kommunegrensene.  
 
 

 

 
 
 
 
Rådmannen Rune Sjurgård fra Herøy kommune spilte 
trekkspill på konferansen 
  

  

 

1.8 Stimuleringsmidler til anbefalte tiltak i KRUS-kommunene 
Hver av kommunene som deltok i KRUS fikk tildelt 120.000 kroner som stimuleringsmidler til 
å utvikle og kvalitetssikre anbefalte tiltak i sin kommune. Ca 25.000 av disse var spesielt 
øremerket til ungdom. Dette var gjort fordi kommunene etterspurte ungdommens egen 
deltakelse i arbeidet. Ungdomsrådene rundt i kommunene fikk delta i planlegging i arbeidet.  
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1.9 Fremdriftsplan og milepælsplan for samarbeidet med 
kommunene 
For å skape oversikt og forutsigbarhet i KRUS ble det utviklet en milepælsplan og 
fremdriftsplan for samarbeidet med kommunene. Hver kommune fikk tilbud om et 
kartleggingsmøte og et planleggingsmøte i oppstart av utviklingsarbeidet og et 
evalueringsmøte som avslutning.  I tilegg fikk  hver kommune tilbud om fire dager med enten 
arbeidsseminar i egen kommune eller veiledning fra KoRus Midt–Norge. Dette var et frivillig 
tilbud til kommunene tilpasset de satsingsområder de prioriterte. Aktiviteten og 
samarbeidsmøtene mellom KoRus Midt–Norge  og kommunene ble fordelt etter følgende 
plan i perioden høst 2006 til vår 2009. 
 
Fremdriftsplan Milepælsplan 
 September 2006 Interkommunal nettverksamling 
Januar – Februar 2007 Møte med tverrfaglig gruppe i hver kommune for å 

kartlegge situasjonen og prioritere satsingsområder i 
kommunen 

Februar 2007 Todagers konferanse om erfaringer fra nasjonalt 
pilotprosjekt i rusforebyggende arbeid på Søre Sunnmøre  

Mars – Mai 2007 Møte med tverrfaglig gruppe i kommunen for å planlegge 
tiltak og aktuelle kurs 

Mai 2007 Interkommunal nettverksamling 
September – November 
2007 

En kursdag i kommunen 

Januar 2008 Interkommunal nettverksamling 
Februar – Mai 2008 To kursdager i kommunen 
Mai 2008 Interkommunal nettverksamling 
September – November 
2008 

En kursdag i kommunen 

Januar – Mars 2009 Møte med tverrfaglig gruppe i kommunen for å evaluere 
arbeidet 

Mai 2009 Todagers avslutningskonferanse 
 
 

 
 
Del 2 KRUS arbeidet i kommunene 
Konsentrasjon, gode smørbrød og planlegging i Nesset kommune 
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2. Planlegging i kommunene 
 

2.1 Forankring og planlegging i kommunene  
Det ble utviklet en egen intensjonsavtale om samarbeid mellom ”Rusforebygging  God 
Helse”, KoRus Midt-Norge, Actis og kommunene (se vedlegg 1). I avtalen fremgikk det at 
KRUS-arbeidet forankres i en alkohol- og rusmiddelpolitisk handlingsplan i hver kommune. 
Kommunen velger ut en kontaktperson med ansvar for ledelse og fremdrift av arbeidet i egen 
kommune, og etablerer en tverrfaglig gruppe. ”God Helse”-kommunene har egne 
folkehelsekoordinatorer som det var naturlig å benytte som koordinatorer i dette arbeidet. 
Kommunene gjennomfører en enkel situasjonsanalyse som synliggjør aktuelle behov og 
utfordringer innenfor det rusforebyggende arbeidet i kommunen. På bakgrunn av en slik 
analyse prioriteres satsingsområder, tiltak og aktuelle arbeidsseminar. Arbeidet i den enkelte 
kommune tilpasses lokale ressurser. På den første nettverksamlingen med kommunene 
høsten 2006 kom kommunene med innspill til hvordan en planleggingsprosess i kommunen 
skulle forløpe. Innspillene ble oppsummert i følgende modell (figur 4) - (heksen i midten 
representerer koordinator). 
 
Figur 4 

Forankring
i kommunens 

ledelse og øvrige
planverk

Samspill 
mellom alle 

berørte etaterKoordinering
av innsats

Involvering på
et tidlig tidspunkt

Kartlegge og vurdere 
Rusmiddelsituasjonen

lokalt

Sette 
realistiske 

mål

Forankring 
og eierskap

blant de som skal
gjennomføre

 
 
Samtidig så vi at kartet ikke alltid stemte med terrenget. Det er en stor utfordring å tilpasse 
ambisjoner, behov og utfordringer til den praktiske hverdagen i kommunene. Januar – 
februar 2007 gjennomførte KoRus Midt-Norge den første møterunden med tverrfaglig gruppe 
i kommunene for å kartlegge situasjonen og  prioritere satsingsområder tilpasset 
kommunens behov. Etter denne møterunden oppsummerte vi situasjonen i kommunene i 
følgende modell (figur 5). 
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Figur 5 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

Forankring
i kommunens 

ledelse og øvrige
planverk

Samspill 
mellom alle 

berørte etaterKoordinering
av innsats

Involvering på
et tidlig tidspunkt

Kartlegge og vurdere 
Rusmiddelsituasjonen

lokalt

Sette 
realistiske 

mål

Forankring 
og eierskap

blant de som skal
gjennomføre

 

Individvariabler 
Folk er dedikert i sitt arbeid 
Mye engasjement 
Store ambisjoner 
Mye vilje 
Mye taus kunnskap 
Mange svært dyktige folk 
Folk arbeider mye 

Systemvariabler 
Hverdagen tar oss 
Pålagte saker 
Arbeider fra sak til sak 
Mangelfullt samsvar mellom planarbeid og virkelighet 
Tid og ressurser er mangelvare 
Gjennomtrekk av personale 
Lite koordinert innsats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen viser litt av det krysspresset mange ansatte i kommunen opplever i sin 
arbeidssituasjon.  Viljen og ambisjonen er til stede blant de ansatte.  Man kartlegger og 
definerer situasjonen og behovet for rusforebyggende tiltak, men utfordringen er å prioritere, 
tilpasse og planlegge tiltakene i tråd med de begrensninger og muligheter som ligger i 
systemvariablene. Det kan være vanskelig i forkant å ha oversikt over hvordan ulike 
systemvariabler påvirker arbeidet og ta konsekvensen av dette. 
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2.2 Satsingsområder og arbeidsseminar i kommunene 
Når kommunene skulle velge satsingsområder valgte de ofte i tråd med sine ambisjoner og i 
tråd med rusmiddelsituasjonen i kommunen og det de mente var idealistiske målsettinger. 
Følgende satsingsområder og kurs/arbeidsseminar  ble valgt og gjennomført i kommunene i 
tråd med fremdriftsplanen (figur 6). 
 
 
Figur 6 
 
 SATSINGSOMRÅDE 1 SATSINGSOMRÅDE 2 SATSINGSOMRÅDE 3

Kommune Kurs 1  Kurs 2  Kurs 3 
 

Kurs 4 Kurs 5 
 

Aukra      
Averøy      
Fræna      
Kristiansund      
Haram      
Midsund      
Molde      
Nesset      
Rauma      
Sula      
Sykkylven      
Vanylven      
Vestnes      
Volda      
Ørskog      
Ålesund      
 
 
Det ble totalt gjennomført 28 kurs/arbeidsseminar i kommunene i perioden september 2007 
til november 2008. Slik vi ser av tabellen (fig 6) er det arbeidsseminar 1 og 4 som har høyest 
prioritet i kommunene. Det er vanskelig å gi noen gode svar på hvorfor satsingene i 
kommunen ble slik. Men en av årsakene kan være at videregående skole har sin forankring 
og eierskap i fylket i motsetning til for eksempel barnehagene som har eierskap i kommunen. 
Dette kan få konsekvenser for samarbeidet. 
 
Det samme kan gjøre seg gjeldende når vi ser på satsingsområde 3 om bruk av 
regulatoriske virkemiddel. Det er ulike tradisjoner i kommunene vedrørende samarbeid med 
skjenkenæringen og butikkene. Av de kommunene som deltok i KRUS har bare en kommune 
vært med i Ansvarlig Vertskap-prosjektet i regi av Helsedirektoratet; Molde kommune. 
Representanter fra Ansvarlig vertskap-prosjektet fra Molde kommune deltok på en 
nettverksamling med kommunene og delte sine erfaringer. Kommunene fra pilotprosjektet på 
Søre Sunnmøre, Herøy og Ulstein, delte sine erfaringer fra Ansvarlig vertskap-arbeidet på 
Erfaringskonferansen i februar 2006.   
 
Kommunene synes dette er et vanskelig område å kommunisere om på en konstruktiv måte 
fordi det er motstridende interesser som må diskuteres. De kommunene som gjennomførte 
arbeidsseminar om dette temaet klarte å mobilisere bredt, fra ungdomsrepresentanter, 
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skjenkenæring, politikere , politi, skole etc. I evalueringen kom det frem at arbeidsseminaret 
hadde  stor egenverdi fordi det ga kunnskap om hva forskning sier på dette området og fordi 
det ga trening i å diskutere ulike synspunkter. I Volda kommune var det første gangen at 
representanter fra skjenkenæringen var blitt invitert på ett felles kurs med representanter fra 
kommunen.  Det ble lagt vekt på at ungdommene selv var representert og satte ord på 
hvordan de opplevde situasjonen i sin kommune vedrørende salg, langing og forsyning av 
rusmiddel til mindreårige. Volda kommune har etablert et samarbeid med Ulstein og Herøy 
om implementering av Ansvarlig vertskap. Vanylven og Ørskog kommune gjennomførte 
arbeidsseminar 3 som et tiltak i forbindelse med arbeidet med rusmiddelpolitisk plan. 
 

2.3 Satsingsområder og gjennomføring av anbefalte tiltak  
Er det samsvar mellom de satsingsområder og arbeidsseminar som kommunen valgte og de 
tiltak de faktisk gjennomførte? Tabellen under gir en oversikt over dette (figur 7). Tabellen 
viser (med farge) kommunene som har utarbeidet en plan for eller har ferdigstilt arbeidet 
med utvikling og kvalitetssikring av tiltaket i kommunen. Når vi ser på evalueringen har 14 av 
kommunene utviklet en videre handlingsplan for sitt tiltak ( se fig 16). Men en del kommuner 
har utarbeidet tiltak uten å ha benyttet seg av tilbudet om arbeidsseminar. Alle kommunene 
har imidlertid tatt i mot og benyttet seg av tilbudet om veiledning fra KoRus Midt–Norge i 
utviklingen av tiltak. 
 
 
 Satsingsområde 1 Satsing 2 Satsingsområde 3 
Kommune Kurs 

1  
Tiltak  
 

Kurs 
2  

Tiltak Kurs 3
 

Tiltak 
 

Kurs 4 Tiltak  Kurs 5 Tiltak 
 

Aukra           
Averøy           
Fræna           
Kristiansund           
Haram           
Midsund           
Molde           
Nesset           
Rauma           
Sula           
Sykkylven           
Vanylven           
Vestnes           
Volda           
Ørskog           
Ålesund           
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2.3.1 SATSINGSOMRÅDE 1 OG ANBEFALTE TILTAK I KOMMUNENE  
 
 Satsingsområde Tiltak Type tiltak 
1. Mobilisere foreldre, frivillige og 

skole til å utvikle en 
inkluderende samværsform og 
tydelige grenser som beskytter 
mot skadelige alkoholvaner i 
barn og unges oppvekstmiljø 

Utvikle foreldremøte på skolen for 
å gi informasjon og samtale med 
foreldre om denne utfordringen. 
 
Kvalitetssikre rusfrie 
aktivitetstilbud for barn og ungdom 

Universelle 
tiltak 

 
Til tross for at det foreligger svært mange utgaver av ulike foreldreveiledningsprogram til bruk 
i skolen var det få kommuner som kunne vise til en systematisk bruk av 
foreldreveiledningsprogram i skolen over tid. I dialog med kommunene kom det frem at dette 
ikke handlet om motstand mot selve programmene, men om usikkerhet på å kommunisere 
om  temaet rus og rusmiddelvaner i sitt eget lokalmiljø. Temaet ruskultur og rusmiddelvaner 
er tett knyttet til vårt dagligliv og det kan være en utfordring å kommunisere om dette temaet 
på en troverdig måte i små lokalmiljø hvor det er kort vei mellom privatliv og profesjonelt liv. 
Kurs 1 i KRUS ble brukt til å utvikle en forståelse som bakgrunn for å kommunisere om dette 
temaet på en god måte.  Det ble brukt tid til å kommunisere om temaet både gjennom 
gruppearbeid og i plenum. På en av nettverksamlingene med kommunene diskuterte vi og 
skrev ned hvilken kompetanse og erfaring kommunene mente var viktig i dialog med foreldre. 
Dette er oppsummert i modellen under (figur 8). 
 
Figur 8 
 

1. Vi må fremme positiv bevissthet om forsattes rolle som omsorgspersoner for 
ungdom. 

2. Det må fremmes dialog om hva som er normalforventninger og sannsynlige grenser 
i ulike situasjoner. 

3. Når vi skal formidle informasjon om rusmiddelvaner i befolkningen må vi ta 
utgangspunkt i lokale forhold og gi saklig informasjon om hva som er normalt og hva 
som er skadelig.  

4. Vi må respektere hverandres ulikheter og familiekulturer. Ingen har fasitsvaret men 
de fleste møter de samme utfordringene.  

5. Vi må legge til rette for en åpen dialog om løsninger fremfor monolog.  
6. Vi må ha et kontinuerlig fokus på dette arbeidet og samarbeide. Idrettslag, 

helsestasjon og skolene kan utvikle felles plan. 
7. Vi må utfordre til dialog om foresattes egne alkoholvaner med preferanse i vår felles 

oppgave som omsorgspersoner og rollemodeller.  
8. Ungdomsrepresentanter kan inviteres til å formidle egne erfaringer og invitere 

foresatte til dialog om hvordan de kan samarbeide om løsninger. 
9. I møte med foresatte må likeverd, respekt og humor står i sentrum. Vi må lytte og 

snakke enkelt, ærlig og tydelig om utfordringene og ta opp en problemstilling om 
gangen. 

10. Vi må ha tro på foresatte muligheter for å finne løsninger og vektlegge deres 
ressurser og utfordre oss selv og andre på en respektfull måte. 

 
11. Vi må hente frem og bekrefte gode eksempler. 
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Modellen i Sykkylven kommune 
I Sykkylven kommune har man utviklet en modell (figur 9) som følger opp foreldrene over alle 
tre trinnene på ungdomsskolen. Modellen tar for seg ulike tema om ungdom og 
oppvekstmiljø.  Modellen tar sikte på å nyttiggjøre seg kompetansen til ulike fagpersoner i 
nærmiljøet og kommunen. Helsesøster og PPT-kontoret har kvalifisert kunnskap som skolen 
kan gjøre bruk av. Modellen skal være et kontinuerlig tilbud til foreldrene i Sykkylven 
kommune og presenteres for foreldrene når ungdommene begynner på ungdomsskolen. 
 
 
Figur 9 
 
KL TID TEMA Foredragsholder 

 
 
8 tr 

 
HAUST 

 
Grensesetjing 
Når alle andre får lov ! 

KoRus Midt-Norge 

 VÅR Mobbing 
Den nye mobbeverda;  
frå skulegarden til det digitale nettet 

MOT /PPT 

 
 
9 tr 

HAUST Den digitale verda 
På surfing i den verdensomspennande  
digitale veven 

Samarbeid med NRK 

 VÅR Frå brus til rus  
Korleis gir vi ungdomane holdningar? 

Kompetansesenter – 
rus Midt - Norge 

 
 
10tr 

HAUST Ungdom og seksualitet 
Er opplysning nok, eller må vi snakke om 
holdningar også? 

Helsesøster 

 VÅR Sjølvtillit og forventningspress 
Korleis skape mot og livslyst i staden for 
depresjon og fortviling? 

Familievernkontoret 

Program 2009-2010 
Foreldrenettverk Sykkylven ungdomsskule 
Eit samarbeidsprosjekt mellom 
Sykkylven ungdomsskule, kulturavdelinga i Sykkylven 
kommune, organisasjonen MOT 
Kompetansesenter rus – Midt-Norge  
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Modellen i Haram kommune 
I Haram kommune utviklet man et program for foreldremøte på 7. klasse-trinnet. Programmet 
skal gjennomføres av kontaktlærere i samarbeid med FAU.  Målet er at programmet skal 
gjennomføres årlig ved alle barneskolene i kommunen.  Programmet ble utviklet og 
implementert etter følgende handlingsplan i skolen (figur 10). 
 
 
Figur 10 
  
TRINN 1  
 

Gjennomførte ett opplærings kurs 1 - Heldig er den ungdommen som 
har teite foreldre) for ansatte i kommunen for lærere, 
barneversarbeidere, FAU-representanter, helsesøster  
 

TRINN 2  
 

Velge ut en pilotskole – Brattvåg barneskole fikk ansvaret for å utvikle 
programmet og prøve det ut i første omgang. 
 

TRINN 3  
 

Etablere en arbeidsgruppe av lærere ved skolen som skulle utarbeide 
innholde i foreldremøte på bakgrunn av kompetanse fra kurset. 
Koordinator for arbeidsgruppen var lærer ved skolen.  
 

TRINN 4    
 

Arbeidsgruppen hadde veiledning med Rita Valkvæ fra KoRus Midt-
Norge for å få innspill i utvikling av tiltaket. 
 

TRINN 5  
 
 

Utvikle innhold i foreldreprogrammet tilpasset lokale forhold på 
bakgrunn av kompetansen vi fikk på kurset (kort innledning og 
gruppeoppgaver). Programmet ble lagt inn på en DVD slik at det 
kunne være lett tilgjengelig for de som skulle bruke det. 
 

TRINN 6 Prøvekjøre programmet for alle lærerne på Brattvåg barneskole 
 

TRINN 7  Gjennomføre programmet med foreldre i 7 trinnet på Brattvåg skole 
med kort evaluering og tilbakemelding fra foreldrene 
 

TRINN 8 Forankring og innformasjon om programmet på rektormøte 
 

TRINN 9 
 

Arrangere kurs for å videreformidle og gjennomføre programmet for 
lærer og FAU representanter for de andre skolene i kommunen 
Forankre programmet i alle skolene 
 

  
Utviklingsarbeid Haram kommune 2006 - 2009 
Brattvåg skule, kontaktperson Endre Hellandsvik 
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Modellen i Rauma kommune 
I Rauma kommune var  lærere, rektorer, barnevernsarbeidere, kulturarbeidere, PPT, 
helsesøstre og FAU-representanter med på arbeidsseminaret. På arbeidsseminaret kom alle 
med innspill og diskuterte foreldrerollen og hva som var viktig å legge vekt på i samtale med 
foreldre om dette temaet. Helsesøstrene og folkehelsekoordinator var sentrale i 
arbeidsgruppen som fikk ansvaret for utformingen av programmet.  
 
Når programmet var ferdig, ble det presentert på et møte med rektorene og forankret i 
skolens årshjul og planer. Helsesøstrene i kommunen har lagt programmet inn i sitt årshjul 
og har ansvaret for årlig gjennomføring av programmet i skolene i samarbeid med FAU og 
folkehelsekoordinator.  I Rauma kommune limte de inn bilder i informasjonsmateriellet. 
Bildene viser ungdom i bygda i gang med fritidsaktiviteter som foreldrene og ungdommene i 
lokalsamfunnet kan identifisere seg med.  
 
 
Oppsummering 
Totalt ni kommuner gjennomførte kurs 1 i KRUS og sju kommuner utviklet tiltak på dette 
området og en videre handlingsplan for implementering av tiltaket i sin kommune. Noen av 
kommunene benyttet kompetansen fra kurs 1 i KRUS til å kvalitetssikre allerede 
eksisterende foreldremøte-/ veiledningsprogram i egen kommune. Slik sett hadde også 
kurset en egenverdi. Fellesnevneren for alle modellene er at de er utviklet i tett samarbeid 
med skolen. Dette gjelder både form og innhold. I evalueringen fra kommunene ble det blant 
annet uttalt: 
 

- det var et enkelt opplegg å følge for kontaktlærerne 
- skulen var med på utarbeiding av opplegget 
- godt faglig påfyll fra Rita Valkvæ og heftet Helaltdig er den ungdommen som har teite 

foreldre 
- tilpassing av innholdet til lokale forhold 
- informativt og praktisk 
 

Evalueringen viser at det er viktig at tiltaket forankres i skolen for å skape lokalt eierforhold 
og involvering. Evalueringen viser også at de som skal gjennomføre foreldremøte i egen 
kommune trenger tid til å bearbeide tema og bruk av programmet. Det er nødvendig med en 
treningsfase når man skal kommunisere om temaet rus i sitt eget lokalmiljø. Man må tune 
seg inn både på temaet og målgruppen og våge å møte seg selv og de mange utfordringene 
som ligger i temaet. Det er ikke nok å kunne gjengi kunnskap. Folk må begripe/gripe hva det 
handler om og relatere ny kunnskap til egne erfaringer for å bli trygg i situasjonen. Nye 
program og metoder må implementeres både i organisasjonen og i menneskene som skal 
bruke det (jfr figur 11). 
 
Figur 11 
 

  
 

System/organisasjon 

Program/ verktøy 

                                        
Individ 

 

 24



2.3.2 SATSINGSOMRÅDE 2 OG ANBEFALTE TILTAK I KOMMUNENE 
 
 Satsingsområde Tiltak Type tiltak 
2. Bidra med kompetanse og 

skape legitimitet for anvendelse 
av alkoholpolitiske virkemidler 
og kontroll tiltak. 

Begrense omsetting, langing og 
forsyning av rusmidler til 
mindreårige med hjemmel i 
alkoholloven. 

Universelle 
tiltak 

 
 
Under en av nettverksamlingene i KRUS oppsummerte kommunene følgende viktige tiltak 
som de mente burde ligge inne i dette satsingsområde (jfr figur 12). 
 
 
 
 
Figur 12 
 

Vi må skape tydelige holdninger mot  
langing og håndheve legitimasjonsplikten ved kjøp og salg av alkohol 
Det må utvikles flere rusfrie utestedet, kafeer for ungdom etc 
Kommunen må følge opp alkoholloven ved å gjennomføre kontroll med 
utsalg og skjenking av alkohol til mindreårige og ved å håndheve 
konsekvenser på brudd av alkoholloven 

 Gi saklig informasjon og kompetanse til politikere og bevilgningshavere 
 
Til tross for disse forslagene og anbefalingen av tiltak i rapporten ”Beruselsens kilder - 
hvordan ungdom skaffer seg alkohol” (Rossow, Pape, Storvoll  2003), velger  mange av 
kommunene å løse utfordringen med å begrense langing og forsyning av rusmiddel til 
mindreårige gjennom å utvikle rusmiddelfrie gode aktivitetstilbud til ungdom. Her ser vi at 
satsingsområde 1 og 2 går over i hverandre. Totalt ni av kommunene oppga at de hadde 
arbeidet med å kvalitetssikre og utvikle rusmiddelfrie aktivitetstilbud til ungdom i KRUS-
perioden og at de hadde brukt økonomiske stimuleringsmidler til dette.  
 
En del kommuner hadde svært gode tradisjoner for å mobilisere ungdom selv til å ta ansvar i 
planlegging og gjennomføring av aktiviteter.  Samtidig formidler ungdom at de drikker alkohol 
og at yngre ungdommer har tilgang på alkohol. Dette temaet ble drøftet og berørt både i 
arbeidsseminar/kurs 2 og 3 i KRUS. I arbeidsseminar/kurs 2 i KRUS var fokuset på 
ungdommens egne rusmiddelvaner og opplevelse av alternativer og ønske om gode 
oppvekstmiljø. Her ble det fokus på hva ungdom og foreldre og frivillige organisasjoner 
kunne gjøre for å forebygge skadelige rusmiddelvaner. I arbeidsseminar/kurs 3 i KRUS ble 
det fokusert mer på hvordan man kunne bruke regulatoriske virkemiddel til å forebygge 
skadelige rusmiddelvaner.  
 
Totalt fem kommuner gjennomførte arbeidsseminar/kurs 3 i KRUS mens åtte kommuner 
arbeidet med bruk av regulatoriske virkemiddel i KRUS-perioden. Dette gjaldt først og fremst 
innskrenking av skjenketider for skjenkenæringen og håndheving av aldersgrenser og 
skjenketider for salg av alkohol ved store arrangement/fest i kommunene. Man var også 
opptatt av vakthold og foreldresamarbeid ved større arrangement i kommunene.   
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Modellen i Nesset kommune 
I Nesset kommune definerte man en egen målsetting:  ”en rusmiddelfri grunnskole” (jfr figur 
13), som svar på visjonen ”en ansvarlig rusmiddelkultur i nærmiljøet”. De mobiliserte elevene 
ved ungdomskolen til å beskrive sine opplevelser av rusmiddelkulturen i kommunen. 
Beskrivelsene ble dokumentert i heftet ”Klare budskap fra Nesset” og lagt frem for politikere. 
Dette bidro til samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner om å utvikle 
felles alkoholpolitiske retningslinjer ved større fest arrangement.  
 
 
Figur 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HVA KAN UNGDOM SELV GJØRE 
Ikke ta imot drikke fra ukjente.  
Holde aldersgrenser  
Ikke drikke, så kanskje andre ikke 
synes det er kult å drikke 
Være ærlig og si hva jeg mener og 
være meg selv, å gjøre hva jeg selv 
vil.  
Feste sammen med venner som kan 
passe på  
 

FORVENTNINGER TIL VOKSNE 
Voksne skal informere om farene og passe på 
at vi ikke gjør noe farlig, eller drikker for mye.  
Jeg forventer at voksne tar ansvar og ikke 
tillater fest for ofte.  
Foreldre må snakke sammen med barna sine 
og andre voksne og dersom noen foreldre får 
høre om noen som har drukket alkohol, bør de 
fortelle det til foreldrene til den det gjelder.  
Foreldre bør ikke sende med barna sine 
alkohol på fest fordi det bidrar til at de drikker 
mer.  

TILTAK 
Foreldremøte med rus og alkoholvaner på 
dagsordren. 
Gjøre ungdom klar på konsekvensene ved 
bruk av alkohol.  
Bedre sikkerhet og kontroll ved fester. 
Strengere salg av alkohol 
 

MÅLET VÅRT ER  
Nesset kommune vil arbeide for en 
rusfri grunnskole. 
Heve debutalderen  
Fjerne ”drikkepresset” 
Vi ønsker at ungdomsmiljøet skal 
være fritt for alkohol og rus, og at 
miljøet ikke skal være påvirket 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ungdom fra Nesset legger frem sine 
budskap under konferansen i Geiranger 
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2.3.3 SATSINGSOMRÅDE 3 OG ANBEFALTE TILTAK I KOMMUNENE 
 
 Satsingsområde Tiltak Type tiltak 
3. Utvikle rutiner for å se og 

oppdage barn og unge som 
lever i en vanskelig livssituasjon 
eller eksperimenterer med 
skadelige rusmiddelvaner og 
formidle nødvendig hjelp 

Tidlig innsats; utvikling av 
handlingskompetanse og rutiner i 
barnehager og videregående 
skoler. 
 
 

Selektive tiltak 

 
I tråd med anbefalingene har vi konsentrert oss om å gi personalet i barnehage og skole 
handlingskompetanse på dette området. Vi har kalt tiltaket for ”Tidlig innsats i barnehagen - 
Barn i familier med rusavhengighet”. Vi har planlagt arbeidsseminar/kurs 4 i KRUS i et 
samarbeid med aktuelle instanser i kommunen, spesielt barnevernet og helsestasjonen. 
Disse har også holdt innlegg om sine rutiner og sin innsats for denne gruppa av barn, og 
reglene om taushetsplikt/opplysningsplikt/meldeplikt har vært tema. Den tverrfaglige 
innsatsen har stått i fokus, og det at ingen instans alene kan hjelpe en familie med slike 
utfordringer. 
 
I arbeidsseminarene har vi lagt vekt på kunnskap om rusrelatert samspill i en familie, og 
hvordan en skal handle når en er urolig for om et barn lever i en slik familiesituasjon. Vi har 
hatt rollespill og trent på ”den nødvendige samtalen”, noe mange syns er vanskelig, men 
lærerikt, ifølge evalueringene. I tillegg har vi fokusert på rutineutvikling. I mange kommuner 
har dette vært en anledning til å blåse liv i sovende samarbeidsrutiner, eller en anledning til å 
lage nye rutiner tilpasset dagens situasjon i kommunen. Her presenterer vi et enkelt 
analyseverktøy som ble brukt i arbeidsseminarene, sammen med korte case (figur 14). Dette 
er hentet fra det danske nasjonale prosjektet for ”Barna av alkoholavhengige foreldre” i Vejle 
2007: 
 

Alternative handlemåter når vi uroer oss for barn 
A: Vi klarer det selv 

 

1. Bekymringen formidles til foreldrene 

2. Tiltak og oppfølging planlegges i samarbeid med 
foreldrene 

  
B: Behov for tverrfaglig 
vurdering av barnet 

 

1. Bekymringen formidles til foreldrene. Det foreslåes at 
tverrfaglig gruppe på kommunenivå kontaktes. 

2. Tilgjengelige instanser på kommunenivå kontaktes. Tiltak 
og oppfølging planlegges på bakgrunn av deres 
anbefalinger 

  
C: Bekymringen vurderes 
så alvorlig at barnehagen 
må kontakte barnevernet. 

 

1. Bekymringen formidles til foreldrene. Det informeres om 
at det sendes bekymringsmelding 

2. Bekymringsmelding skrives, ta kopi og send til 
barnevernet 

Merk: Hvis foreldrene ikke ønsker å samarbeide, vurderes alternativ C både ved A og 
B!  
 
Til sammen har 370 personer fra ni ulike kommuner har deltatt i dette satsingsområdet, og 
det har vært avholdt 14 arbeidsseminar og like mange forberedende møter i perioden  
september 2007 til  februar 2009. 
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Modellen i Volda kommune 
I Volda kommune har de etablert en veiledningsgruppe. Der kan barnehageansatte komme 
og drøfte anonymt  bekymringer for barns livssituasjon med to familieterapeuter som er 
ansatt i barnevernet og i helsestasjon. Møtene er faste to timer pr. mnd med møteplan for 
hele året, og de bruker kollegaveiledning som metode. Er det ikke  konkrete 
bekymringssaker, lager de case som blir drøftet i fellesskap. Slik sprer veilederne sin 
kompetanse, i tillegg til at det blir tryggere for barnehagen å ta opp reelle bekymringer når de 
har god faglig støtte i ryggen. 
 
 

 Positivt fokus i Volda 
 
 
Modellen i Ålesund kommune 
I Ålesund kommune hadde vi en litt spesiell satsing og laget en pilot med fire barnehager, 
der målsettingen var at alle ansatte i disse barnehagene skulle få et to-dagers 
kompetanseopplegg sammen med barnevenet og helsestasjonene i de to bydelene. Vi kalte 
piloten for ”Tidlig innsats i barnehagen for barn som lever i familier med rusmisbruk - Fra 
bekymring til handling”.  98 personer deltok, og det tverrfaglige  og den gode dialogen 
mellom de  ulike tjenestene ble framhevet som noe av det viktigste i evalueringene. I 
etterkant har de fortsatt jobbingen med samarbeidrutiner, og har nå fått dette integrert i 
kommunens kvalitetsrutiner. Det betyr at det blir fulgt opp med tilsyn, og det skal meldes 
avvik om rutinene ikke blir fulgt. 
 
 
Figur 15 
 
Samarbeid mellom skole/barnehage og barnevernet Side 1 av 2  

Vedlegg: 0 
Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den:  

For rådmannen: 
Iverksatt første gang den:  
Iverksatt revisjon den:  

Gjeldende lovverk: Barnevernloven §§4 og 6, forvaltningsloven §§13 og 13b. Se også 
rundskriv fra Barne- og familiedepartementet Q-0801 (barnevern) og Q-0802 
(opplysningsplikt), Barnevernlovens §6-4, se også opplæringslova §15-3 og 
barnehageloven §22. 
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BESKRIVELSE AV PROSEDYREN Ansvar 
 
FORMÅL 

 å bidra til at barn/elevene får trygge oppvekstvilkår 
 å hjelpe til med at barn/elever som opplever forhold som kan skade 

deres helse og utvikling får nødvendig hjelp av barnevernet 
 
GENERELT  

 Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan 
komme inn under Lov om barneverntjenester, plikter barnehagen / 
skolen å rapportere forholdet til barnevernet (opplysningsplikten går 
foran taushetsplikten etter andre lover). 

 
 Det finnes opplysningsplikt som går foran taushetsplikt. I tillegg kommer 

opplysningsrett, som forutsetter samarbeid med foreldre. 
 

 Skolen/barnehagen skal ikke iverksette undersøkelser m.v.  Alle 
undersøkelser m.v. skal utføres av barnevernet, som holder 
skole/barnehage informert der nødvendig og bidrar til godt samarbeid 
mellom barnehage/skole/foreldre. 

 
 Skole/barnehage skal ha kjennskap til hvilke typer hjelp barnevernet kan 

bidra med. 
 
GJENNOMFØRING 

1. Ved mistanke om forhold som kan komme inn under barnevernloven så skal 
dette rapporteres omgående til rektor/styrer, dette gjelder bl.a.: 
• forhold som kommer frem gjennom samtale/ fortelling fra eleven/barnet, 
• spesiell atferd/psykisk ubalanse,  
• fysiske skader (utenom det normale).  
 
 NB! Er en i tvil; så drøft saken internt på skolen/barnehagen på «NN-

basis», dvs. uten å nevne navn! NB! Dersom rektor/styrer ikke er villig til 
å kontakte barnevernet (det kan være av forskjellige årsaker) så plikter 
lærer/klassestyrer likevel å kontakte barnevernet dersom en har 
mistanke om overgrep/omsorgssvikt. 

2. Gjennomfør samtale med foreldre/foresatte (NB! Bare de som er involvert) 
for å få informasjon om saken. Dette må foregå på en tillitsfull og diskret 
måte, samtidig som sakens alvor kommer frem. I noen tilfeller kan det være 
nødvendig å gå direkte til barnevernet. 

3. Dersom det er grunnlag for mistanke/bekymring for fysiske (event. 
seksuelle) overgrep, mishandling, omsorgssvikt skal skolen/barnehagen 
kontakte barnevernet, evt. etter samtale med foreldre.  

4. Barnevernet er ikke pliktig til å gi tilbakemelding til skolen/barnehagen, men 
det kan være viktig med en diskret oppfølging av eleven/barnet i skole-
/barnehagetiden. Følg barnets utvikling nøye. 

5. Eventuell oppfølging av eleven/barnet i skoletiden kan skje i samarbeid med 
PP-tjenesten eller Krisepsykiatrisk-team i Møre og Romsdal. 
Oppfølgingstiltak utenom skole-/barnehagetiden er barnevernets ansvar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lærer 
 
 
 
 
 
Rektor 
(sammen 
med 
klassestyrer)
 
Rektor/styrer
 
 
 
 
Klassestyrer 
 
 
Klassestyrer 
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2.4 Avslutningskonferanse for KRUS 2009 
5. og 6. mai 2009 arrangerte arbeidsgruppen ”Rusforebygging God Helse” en 
avslutningskonferanse for KRUS. Konferansen var et samarbeid mellom KoRus Midt-Norge, 
Møre og Romsdal fylke, Actis og kommunene. Alle de 16 kommunene som har deltatt i 
KRUS var invitert til å legge frem resultater fra de satsingsområdene de har arbeidet med i 
KRUS. Hovedoverskriften på konferansen var ”En ansvarlig rusmiddelkultur og politikk som 
utfordring for nye generasjoner?”. Fylkesordfører Olav Bratland innledet konferansen og sa 
blant annet: 
  

”Norge har det laveste forbruket i Europa som et resultat av en restriktiv 
alkoholpolitikk og bruk av regulatoriske virkemiddel. Det er viktig at denne politikken 
videreføres. Vi ser også nå at flere land i Europa ønsker å lære av den Norske 
politikken og stramme inn på sin praksis. I KRUS har vi hatt fokus på at vi alle har ett 
sosialt ansvar. Det å drikke alkohol og bruke rusmiddel er ikke bare en privatsak. 
Forskning viser at det største problemet knyttet til alkohol er at det skader og uroer 
andre mennesker”.  

 
I overskriften lå også en utfordring til kommunene om å trekke ungdom spesielt med i det 
rusforebyggende arbeidet i kommunene. Denne utfordringen tok kommunene og totalt var 
det 50 ungdommer med på konferansen av totalt 170 deltagere fra 30 kommuner i Møre og 
Romsdal. 
 
Ungdommene deltok i stor grad i fremlegging av arbeidet fra KRUS-kommunene og de var 
direkte og ærlige når de snakket om sine egne erfaringer og situasjonen i egen kommune. 
Ungdomspanelet i Møre og Romsdal var invitert til å ha ansvaret for et eget seminar for 
ungdom den første dagen av konferansen. På dette seminaret hadde vi også invitert en 
filosof, Gry Solbraa. Hun har arbeidet med livssyns- og filosofigruppen for fanger på Ila 
fengsel. Hun innledet til dialog om etiske betraktninger rundt våre fordommer og holdninger 
til mennesker med rusmiddelproblem. Ungdommene deltok med engasjement i debatten. 
Ungdommer fra Sula og Averøy kommune delte erfaringer om hvordan ungdom kan 
samarbeide om rusforebyggende tiltak i sine lokalmiljø. Etterpå hadde vi gruppearbeid og 
oppsummeringen fra arbeidet ble lagt ut på Ung Web på fylket sin hjemmeside.  
 
 

             
 

Sosialt samvær under middagen 
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Actis var også en viktig bidragsyter på konferansen. Det ble arrangert et eget miniseminar 
om rusmiddelpolitikk hvor Dag Endal fra Actis innledet til debatt. På seminaret satte man 
fokus på de virkemiddel som kommunene har i alkoholloven og hva forskning kan 
dokumentere om bruk av regulatoriske virkemiddel. Kommunene deltok med sine erfaringer 
fra KRUS-arbeidet jfr satsingsområde 2 i KRUS og ulik praksis og etiske dilemma ble 
diskutert. 
 
Avslutningsvis ble det gjennomført en paneldebatt hvor både ungdom og politikere var med i 
panelet. Debatten ble ledet av Endre Flatvad, politistasjonssjef ved Ålesund politistasjon.  
 
Kommunene presenterte sitt arbeid og resultater på en glitrende og konkret måte. Flere av 
eksemplene og modellene som kommunene presenterte kan ha nytteverdi for andre 
kommuner. Kommunene var ærlige både på det de hadde fått til og de begrensninger de 
hadde møtt på under veis. Alle kommunene som hadde deltatt i KRUS fikk utdelt hver sin 
diplom på konferansen som takk for samarbeidet og flott innsats. 
 
 

 

 
Her viser Stine Fiskaa fra Vanylven sin 
Michael Jackson imitasjon 

 
 
 
Mange talenter bidro til å lage en flott 
ramme rundt konferansen 
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3 Evaluering 
 
I perioden februar-mars 2009  gjennomføre KoRus Midt-Norge en møterunde med alle 
KRUS-kommunene.  På møtene oppsummerte vi og evaluerte de viktigste erfaringene fra 
arbeidet i kommunen under prosjektperioden. I forkant av møtet ble det oversendt en enkel 
mal til kommunene (se vedlegg 2) hvor de måtte rapportere skriftlig om de viktigste 
erfaringene og tiltakene de har gjennomført i KRUS. Rapporten dannet utgangspunkt for 
samtalen på møtet.   
 

3.1 Forankring i planverket i kommunene 
Ett av spørsmålene til kommunene var hvorvidt arbeidet/tiltaket er forankret i 
rusmiddelpolitisk plan og om det er utviklet en videre handlingsplan for tiltaket. Ti kommuner 
svarer at tiltaket er forankret i Rusmiddelpolitisk plan og tre kommuner svarer at tiltaket skal 
inn i revidert plan, mens tre kommuner svarer nei på spørsmålet. I intensjonsavtalen vi skrev 
med kommunene var dette ett av kriteriene vi stilte til kommunen.  Sju kommuner svarer at 
de har utviklet en videre handlingsplan for tiltaket. Fem kommuner sier at dette er under 
planlegging, mens fire kommuner ikke har utviklet en videre handlingsplan for tiltaket på 
nåværende tidspunkt (figur 16). 
 
Figur 16 
 

Utvikling og gjennomføring av foreldremøte Satsingsområde 
1 Utvikling av rusfrie aktiviteter, fritidstilbud til ungdom 
Satsingsområde 
2 

Begrense omsetting og langing av rusmiddel til mindreårige gjennom bruk 
av regulatoriske virkemiddel 
Tidlig innsats i Barnehage Satsingsområde 

3 Tidlig innsats i Videregående skole 
 
Kommune Tiltak   

 
Tiltak Tiltak  

 
Tiltak  Tiltak  

 
Forankring i 
rusmiddel-
politisk plan? 

Utvikling av 
handlingsplan 
for tiltaket?  

Aukra      Ja Nei 
Averøy      Nei Nei 
Fræna      Ja Ja 
Kristiansund      Ja Under 

planlegging 
Haram      Ja Under 

planlegging 
Midsund      Ja  Nei 
Molde      Nei Ja 
Nesset      Ja Under 

planlegging 
Rauma      Under 

planlegging 
Ja 

Sula      Ja Nei 
Sykkylven      Nei Ja 
Vanylven      Under 

planlegging 
Under 
planlegging 

Vestnes      Ja Ja 
Volda      Under 

planlegging 
Ja 

Ørskog      Ja Ja 
Ålesund      Ja Under 

planlegging 
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3.2 Faktorer som fremmet utvikling av anbefalte tiltak i kommunene 
Hvilke faktorer bidro til at utviklingen av tiltakene ble som forventet i kommunene?  
På dette spørsmålet fremhever kommunene forankring i ledelsen. Forankringen gir legitimitet 
og handlingsromm for utviklingsarbeidet i kommunen. Eller man kan si at forankringen gir 
planleggingen og organiseringen av arbeidet retning. Ellers vektla kommunene forutsigbarhet 
og enkle mål som viktig og informasjon i alle ledd i prosessen.  
 
Dette skapte mening i den forstand at man forsto hva man skulle samhandle om og 
bidro til felles faglig plattform. Det tverrfaglige samarbeidet og rollefordelingen var 
enklere å få til når man hadde fokus på oppgavene. Det var viktig at de oppgaver 
som skulle løses i utviklingsarbeidet var beslektet med eller definert som et 
utviklingsbehov innenfor de oppgaver man sto oppi til daglig og at de enkelt kunne 
implementeres i den daglige drift. Det samme gjaldt kompetansen og temaene i 
arbeidsseminarene. Det var viktig at deltagerne så nytteverdien av dette og kunne 
relatere det til sitt daglige arbeid og at kompetanse/verktøy hadde stor 
overføringsverdi og var enkle å bruke. Dette skapte i neste omgang engasjement og 
motivasjon til å gjennomføre tiltakene (figur 17). 
 
 
 
 
Figur 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forankring 
Politisk og administrativ 
forankring i intensjonsavtalen  

Planlegging og organisering  
God planlegging i forkant 
Forutsigbarhet 
Enkle mål 
Informasjon 
Tverrfaglig samarbeid 
Klare roller og oppgavefordeling 
Felles faglig plattform 

Engasjement 
Politisk engasjement og prioritering 
Engasjement og innsats fra de 
involverte parter 
Engasjement og medvirkning fra 
ungdommene 

Kompetanse 
Enkle og nyttige kurspakker 
Enkelt opplegg å gjennomføre 
Lokal tilpasning 
Løsningsorientert fokus 
Status til arbeidet 
Brukermedvirkning 
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3.3 Faktorer som bremset utviklingen av anbefalte tiltak i 
kommunene 
Hvilke faktorer bidro til at utviklingen av tiltak ikke ble som forventet i kommunen? Her kom 
det frem at for store og mange omorganiseringer i kommunen på en gang bidro til 
manglende prioritering og fokus på prosjektet/utviklingsarbeid. Kommunen fikk praktisk talt 
ikke hodet over vannet. Flere av kommunene var midt oppe i utviklingen av NAV og i mindre 
kommuner er det begrensninger på både personell og økonomiske ressurser.  
 
Store systemendringer krever konsentrasjon og vi så at det er vanskelig for mindre 
kommuner å ha for mange baller i luften på en gang. Men også i større kommuner så vi en 
begrensning når ikke behovet for ressursene til prosjekt i form av tid, mental kapasitet og 
personell er tydelig definert og kartlagt på forhånd. Mange kommuner driver mange parallelle 
prosjekt og prosesser uten en samlet oversikt over kost-nytteverdi av arbeidet. Dette bidro til 
utydelige ansvarsforhold og utydelig kommunikasjon i alle ledd og påvirket engasjement og 
motivasjon som igjen bidro til liten fokus og prioritering av utviklingsarbeidet (figur 18). 
 
 
Figur 18 
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3.4 Nytteverdi av kurs i KRUS / arbeidsseminar i kommunene 
De fleste kommunene er generelt fornøyde med arbeidsseminarene fra KoRus Midt-Norge. 
Dette gjelder både form og innhold. Hensikten med arbeidsseminarene var at de skulle bidra 
til mobilisering og samhandling i kommunen og kompetansestyrking og kvalitetssikring i 
utviklingen av lokale tiltak.  Flere kommuner påpeker hvor viktig det var at ulike faggrupper 
var tilstede på arbeidsseminarene for å delta i diskusjoner og bygge felles forståelse. Ikke 
minst var det viktig å få kjennskap til hverandre og finne ut hvordan de ulike faggruppene kan 
utfylle hverandre.  
 
Når det gjelder kompetansestyrking så poengterer kommunene at det er viktig at innholdet i 
arbeidsseminarene er konkret og enkelt slik at man umiddelbart ser nytteverdien og kan 
relatere kunnskapen til erfaringer i sitt daglige arbeid. Det er viktig at det er en lik balanse på 
arbeidsseminarene mellom utfordringer og løsninger. Blir det for stort gap mellom 
utfordringer og løsninger så virker dette lite motiverende.  
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Fleksibilitet og systematikk blir satt opp som to faktorer som utfyller hverandre. Det er 
nødvendig med fleksibilitet og rom for ulike tilnærminger og meninger om hvordan 
oppgavene skal løses. Oppgavene og løsningene må tilpasses lokale forhold men samtidig 
må det være systematikk i planleggingen og prosessen for å nå målet. Systematikken og 
strukturen i utviklingsarbeidet og kompetansebygging må være fleksibel nok uten å miste 
retningen. Alle må forstå hvor de skal og det må være en struktur som henter deg inn når du 
går deg vill i skogen (figur 19). 
 
”Aktørene i rusgruppa og samarbeidspartnere i kommunen har blitt mer synliggjort 
for hverandre. De barnehageansatte og lærere og foreldre har fått et ansikt bak 
navnet (eks barnevernet) slik at de lettere vet hvem de skal kontakte”. 
 
”Begge kursholderne har vært lette å kommunisere med og forstått det spesielle 
ved vår kommune”. 
 
”KoRUs fekk spissa vårt lokale fokus gjennom å krevje oss for lokal målpresisering 
og lokal satsingsdefinering ”. 
 
”KoRus hadde ei svært fornuftig og god tilnærming med tanke på å skulle motivere 
foreldre og andre vaksne til rusforebygging blant barn og unge”. 
 
 
 
Figur 19 
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Hvilke faktorer vektlegger kommunene når de skal si noe om hva som bidro til at de 
eventuelt ikke klarte å  dra nytte ut av  kompetansen og kurspakkene slik de ønsket? 
 
Her ser vi igjen at for store omorganiseringer og ressursmangel bidrar til utydelig planlegging 
og lite kontinuitet i arbeidet. Betingelsene underveis i prosessen skifter stadig og bidrar til at 
grunnlaget for å skape en felles forståelse av utviklingsarbeidet faller bort. På et slik grunnlag 
klarer man heller ikke å dra nytte av aktuell kompetanse. Konteksten og referansen som 
kompetansen skal settes inn i blir utydelig og gir ikke mening (figur 20). Grunnlaget for å få til 
en implementering av kunnskap og verktøy/tiltak både på system og individ nivå (jfr fig 11 
side 22 ) er ikke til stede. 
 
 
Figur 20 
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3.5 Suksessfaktorer som kvalitetssikrer utvikling og 
implementering av anbefalte tiltak i kommunene 
Når vi sammenfatter resultatet fra alle spørsmålene/elementene kan vi fremstille dem i 
modellen under (figur 21). Modellen viser hvordan de ulike faktorene henger sammen og 
påvirker utvikling og implementering av tiltak i kommunene på både system og individ nivå. 
Sammenfattende viser modellen hvilke faktorer som bidrar til en vellykket utvikling og 
implementering  av  tiltak i kommunen. 
 
 
Figur 21 
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Ut av evalueringen fra kommunene kan vi oppsummere at det er viktig å stille noen krav til 
konteksten når man går i gang med et utviklingsarbeid. Noen suksessfaktorer må være 
tilstede i kommunen i utgangspunktet for at man skal komme i mål med arbeidet. Samtidig 
vet vi at den ideelle situasjon og organisasjon ikke eksisterer. Krysspresset som de fleste 
kommuner står i (jfr fig 5) vil alltid være til stede i større eller mindre grad og er mer regelen 
enn unntaket. I dette krysspresset ligger både mulighetene og begrensningene. 
Omorganiseringer og ressurser som ikke strekker til er også en del av hverdagen. Allikevel 
er det viktig å ha en bevissthet om hvordan disse faktorene påvirker arbeidet og tillempe mål 
og ambisjoner til ressurser og lage tydelige handlingsplaner som viser dette. Man må  tro på 
at det nytter å få til ting gjennom god planlegging og samhandling. KRUS-arbeidet viser at 
svært mange kommuner har fått til gode tiltak. Man må våge å prioritere kvalitet fremfor 
kvantitet i utviklingen av tiltak og ikke ta seg vann over hodet.  
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3.6 Veien videre 
I hovedsak er kommunene fornøyd med KRUS og den oppfølgingen de har fått fra KoRus 
Midt-Norge i dette arbeidet. Vi har allikevel spurt kommunene om hva vi kan gjøre for å 
utvikle samarbeide videre. 
 
Forankring Samarbeidsavtaler 

Politisk og administrativ forankring av arbeidet i kommunen 
Koordinering En fast kontaktperson og koordinator i kommunen 
Fremdrift Kontinuitet  

Progresjon 
Faste møtepunkt mellom Kompetansesenter rus - Midt – Norge og 
kommunene 

Kompetanse og 
veiledning 

Interkommunale nettverksamlinger med erfaringsutveksling mellom 
kommunene 
Tema kurs og samlinger for tilsatte i kommunen 
Kompetansesenter – rus må fortsette å være på tilbud siden til 
kommunen 

Produkt og tiltak Konkrete produkter 
Flott at Kompetansesenter – rus har utviklet DUGNAD, vi ser dette 
konseptet som et godt redskap i arbeidet fremover 
Hjelp til å differensiere tiltak 
Eierskap til satsingsområdene 

Ressurser Økonomi 
 
 
Kommunene er klare på at de ønsker å samarbeide videre. KoRus Midt-Norge vil 
samarbeide med Møre og Romsdal fylke og kommunene i den videre satsingen på 
rusområdet. Vi vil bistå med økonomiske stimuleringsmidler, veiledning og arbeidsseminar 
for å styrke de mulighetene som finnes.  KoRus Midt-Norge har utviklet et konsept som vi 
kaller DUGNAD (se www.mnk-rus) hvor vi tilbyr kommunene arbeidsseminar og veiledning i 
tråd med mål og tiltak i opptrappingsplanen på rusfeltet 2007. DUGNAD bygger på erfaringer 
fra KRUS. 
 
 

    

 
 
En takk til ” Fjord 1 ”  ;) 
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VEDLEGG 1 
 
Beskrivelse av de viktigste erfaringene fra KRUS arbeidet i kommunen. 
I Februar og Mars vil Ingjerd Woldstad og Rita Valkvæ fra Midt – Norsk kompetansesenter for 
rusfaget gjennomføre ett møte i alle KRUS kommunene. På møte vil vi i samarbeid oppsummere 
de viktigste erfaringene og tiltakene fra KRUS arbeidet i deres kommune. Vi ønsker at 
kommunene i forkant kort beskriver sine erfaringer i tråd med malen under og sender malen 
tilbake til oss innen en uke før møte i kommunen. Vi bruker informasjonen som utgangspunkt for 
samtale på møte.  
Hvilke tiltak har dere gjennomført i kommunen i KRUS perioden? Sett kryss 
Utvikling av foreldremøte  
Byggende arbeid - Samarbeid mellom skole, foreldre, ungdom og 
frivillige org om trygge oppvekstmiljø og rusmiddelfrie soner 

 

Sette fokus på rusmiddelpolitiske virkemiddel og begrense langing og 
forsyning av rusmiddel til mindreårige 

 

Utvikle rutiner og verktøy for å se og oppdage barn og unge som 
lever i situasjoner hvor omsorgspersoner misbruker rusmiddel 

 

Utvikle rutiner og verktøy for å se og oppdage ungdom med skadelige 
rusmiddelvaner 

 

Hva har bidratt til at tiltaket ble slik det ble Beskriv kort 
Velg ut ett av tiltakene over som dere har gjennomført og gi en kort 
beskrivelse av tiltaket ; 

 

Gi en kort og konkret beskrivelse av fremdriftsplan og prosess 
for gjennomføring av tiltaket i kommunen   

 

Hva er dere fornøyd med og hvilke tre faktorer vil dere fremheve 
som de viktigste for at dette tiltaket har blitt bra? 

 

Hva er dere mindre fornøyd med og hvilke tre faktorer vil dere 
fremheve som de viktigste for at dette tiltaket eventuelt ikke ble 
som forventet? 

 

Er tiltaket forankret i rusmiddelpolitisk plan?  
Har dere utviklet en videre handlingsplan for tiltaket?  
Kompetanse og samarbeidet mellom kommunen og MNK - rus Beskriv kort 
Har innholde i arbeidsseminarene og kurspakkene fra MNK – rus 
vært i tråd med de forventningene dere hadde ? 

 

Hva er de tre viktigste faktorene som har bidratt til at 
innholde i arbeidsseminarene og kurspakkene fra MNK – rus har hatt 
nytteverdi for dere i gjennomføringen av tiltaket ? 

 

Hva er de tre viktigste faktorene som har bidratt til at dere 
eventuelt ikke klarte å gjøre nytte av innholde i arbeidsseminarene 
og kurspakkene slik dere ønsket ? 

 

Har veiledning og samarbeidet med MNK – rus vært i tråd med 
forventningene deres ellers ? 

 

Beskriv tre faktorer som kan bidra positivt til å utvikle 
samarbeide videre  

 

Beskriv tre faktorer som beskriver det viktigste dere har lært i 
denne perioden  
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VEDLEGG 2 

 
 

Intensjonsavtale om KRUS   
 
Intensjonsavtale mellom Møre og Romsdal fylke / ved ” God Helse ” , 
Kompetansesenter rus – Midt - Norge og Actis – rusfeltets samarbeidsorgan for 
frivillige organisasjoner og  kommunene i Møre og Rosdal  om kvalitetssikring og 
utvikling av rusforebyggende oppgaver i kommune regionen. - KRUS modellen (se 
vedlegg) 

 
Kommunene har i dag et ansvar for å drive en helhetlig politikk på 
rusforebyggingsområde. Flere nasjonale satsinger fremhever spesielt behovet for å 
styrke samarbeid og samhandling overfor risikoutsatte barn og unge. Det påpekes også 
at utformingen av kommunens alkohol- og bevillingspolitikk og kontroll sees i 
sammenheng med og støtter opp under det øvrige forebyggende arbeidet som kommunen 
driver, og at rusmiddelfrie møteplasser for barn og unge opprettholdes og 
videreutvikles.  
 
For å løse disse faglige utfordringene og bidra til kvalitetssikring av det 
rusforebyggende arbeidet i kommunene vil ” Rusforebygging God Helse”  bygge sitt 
arbeid på en modell  ” KRUS / Forum for utvikling og kvalitetssikring av 
rusforebyggende arbeid i kommunene” ( Midt – Norsk kompetansesenter for rusfaget , 
KRUS –prosjektplan 4/ 2005 ) 
 
Modellen må tilpasses situasjonen i kommunene gjennom følgende samarbeidsform og 
ansvarsdeling : 
  

• Kommunene som skal delta i samarbeidet må forplikte seg til følgende :  
 

- Forankre det rusforebyggende arbeidet i alkohol og rusmiddelpolitiske 
handlingsplaner og koordinere det gjennom et samarbeid  i egen 
kommunen med forbindelseslinjer til frivillige lag og organisasjoner.  

 
- Kommunene må foreta en situasjonsanalyse og synliggjøre aktuelle 

behov og utfordringer i det rusforebyggende arbeidet i kommunen og 
blir slik premissleverandører i utvikling og valg av prioriterte 
satsingsområder. 
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- Arbeidet i den enkelte kommune må tilpasses lokale ressurser. 

 
• Rusforebygging ”God Helse” ved Møre og Romsdal fylke, Kompetansesenter 

rus – Midt-Norge og Actis vil forplikte seg til og bidra med følgende : 
 

- Det vil bli utviklet en plan for opplæring og kompetansespredning i 
samarbeid med kommunene tilpasset de felles satsingsområdene som 
kommunene prioriterer. 

 
- Det vil bli arrangert nettverksamlinger mellom kommunene for å bidra til 

fremdrift om utvikling av felles satsingsområder, tiltak og 
kompetansespredning. 

 
- Rusforebygging God Helse vil ha ansvaret for planlegging og 

gjennomføring av nettverksamlingene i samarbeid med kommunene. 
 

- Møre og Romsdal fylke/ ved God Helse og Kompetansesenter rus –Midt -
Norge vil drifte nettverksamlingene økonomisk og vil kunne bistå 
økonomisk ved utvikling og kvalitetssikring av felles satsingsområder i 
kommunene. 

 
- Det vil bli gjennomført en evaluering av arbeidet i 2009. 

 
                                                                                                                              
Kommune 
Ved /  

 

Midt – Norsk kompetansesenter for rusfaget                    

Ved / Rita Valkvæ 

Spesialkonsulent i rusforebyggende arbeid 

 

Møre og Romsdal fylke 

Ved/ Asbjørn Rutgerson 

Leder i rusforebyggingsgruppe God Helse 
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