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Forord.  

 

Etter alkohollovens § 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide  alkoholpolitiske  handlingsplaner. 

Gratangen kommune reviderte den 19.12.2001(kommunestyresak 0069/01)  tidligere rusmiddelplan. 

Nytt plandokument er en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan, hvor en ser alkohol- og 

narkotikapolitikken i sammenheng. En helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan omfatter alle sider 

av kommunens rusmiddelarbeid. Det omfatter forebyggende tiltak som allmennforebyggende tiltak, 

bevillingspolitikk, informasjon, holdningsskapende arbeid og oppfølging og rehabilitering av 

rusmiddelmisbrukere. 

Gratangen kommune oppnevnte den 26.10.2011 en arbeidsgruppe for å sette i gang planarbeidet. 

Arbeidsgruppen ble sammensatt av: 

 Leder NAV Jorunn Bertelsen 

 Enhetsleder hjemmetjenesten Heidi Olsen 

 Helsesøster Liv Karin Helland. 

 Nestleder helse og omsorgsutvalget Bodil Stormo. 

Rita H. Roaldsen ble midlertidig engasjert som prosjektleder. 

 Formannskapet vedtok den 01.11.2011 oppstart av planarbeidet og  oppnevnte nestleder i Helse og 

omsorgsutvalget Bodil Stormo til å sitte i arbeidsgruppen. 

Vedtak: Gratangen kommunestyre vedtok den 25.06.2012,sak 0046/ 12 ”Helhetlig rusmiddel politisk 

handlingsplan”  

 

 

Gratangen kommune, juni 2012. 

 

Rita H. Roaldsen 

Ruskonsulent/Prosjektleder. 
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1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan. 
 

Etter alkohollovens § 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. 

Det rusforebyggende arbeidet i kommunene er av avgjørende betydning for å nå nasjonale mål om 

reduksjon av sosiale og helsemessige skader ved rusmiddelbruk. Kommunenes regulering av salgs og 

skjenkebestemmelser er et viktig virkemiddel for å begrense alkoholrelaterte skader. 

Samhandlingsreformen har overført til kommunene et større ansvar for blant annet områdene Rus 

og psykiatri. Kommunene har fått ansvar for forebyggende helsearbeid og tidlig intervensjon i forhold 

til utvikling av sykdommer type2 diabetes, kols, demens og helseproblemer knyttet til rus.  

Kommunene har også overtatt ansvaret for utskrivningsklare  pasienter/brukere fra 

spesialisthelsetjeneste og institusjoner. Dette krever bedre samhandling innad i kommunen, mellom 

kommunene, og mellom stat og kommune. 

For å iverksette samhandlingsreformen har Stortinget vedtatt Ny lov om kommunal helse- og 

omsorgstjeneste.  Loven trådte i kraft den 01.01.2012. I ny lov styrkes det koordinerende arbeid med 

større plikt til å tilby og utarbeide individuell plan. Alle skal ha en rett til en koordinator for 

planarbeidet i kommunen  (§7-2).En koordinerende enhet (§7-3) skal forvalte et overordnet ansvar 

for arbeidet med individuelle planer i kommunen. 

Fra 2013 vil økonomiske virkemidler bli tatt i bruk innen området rus og psykiatri. Kronikere, psykiske 

pasienter og rusavhengige skal prioriteres sterkere gjennom fastlegeordningen. Legene skal pålegges 

å rapportere hvordan de følger opp utsatte grupper og koordinere sitt arbeid med andre etater. 

Den nye loven om folkehelsearbeid  trådte  i kraft den 01.01.2012. Folkehelseloven skal styrke 

folkehelsearbeidet i politikk, samfunnsutvikling og planarbeid. Ansvaret for folkehelsearbeidet legges 

til kommunen som helhet. Kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse. Det 

legges større vekt på samordning av folkehelsearbeidet på tvers av sektorer og mellom kommuner, 

fylkeskommuner og statlige myndigheter. De viktigste utfordringene er fysisk inaktivitet, røyking, 

rusmisbruk og dårlig kosthold. 

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet veileder for kommunale rusmiddelpolitiske 

handlingsplaner. Veiledere ligger til grunn for innhold og rammer i ny handlingsplan for Gratangen 

kommune. 

Rusmiddelbrukere har behov for koordinerte tjenester fra hele hjelpemiddelapparatet i kommunen. 

Å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan vil derfor kunne bidra til å samordne tjenestene til 

beste for brukerne. Gjennom planarbeidet vi få en bevisstgjøring av hva som fungerer godt i 

kommunen og hvor vi kan sette i verk tiltak for å gjøre tjenestetilbudet bedre . Planen skal bidra til en 

helhetlige og koordinert tjenester til rusmiddelbrukere. Planen skal også sette fokus på forebyggende 

helsearbeid og arbeid med å styrke folkehelsearbeidet i kommunen. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan må sees i sammenheng med andre planer i kommunen og inngå som 

en del av kommuneplanens samfunnsdel .jf ny Plan og bygningslov. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal også innholde skjenke og åpningsbestemmelser for alkohol. Ny 

forskningsrapport   fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at voldstilfellene øker 

med 17% med bare en times lengre skjenketid. 
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1.1Innledning. 
 

Ny helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan skal innholde en samordning og koordinering av  

tjenestene i kommunen , basert på  forebyggende arbeid i befolkningen, brukerbehandling, 

oppfølging og rehabilitering. Skjenke/åpningstider og bevilgningspolitikk er også en del av planen.  

Ansvaret for oppfølging av planen legges til koordinerende møte og ev koordinerende enhet 

(ruskoordinator)i kommunen. NAV har overordnet avsvar for rusmiddelarbeidet i Gratangen 

kommune. 

  Planen vil skissere en del overordnede  statlige  mål og satsingsområder og hvordan vi lokalt kan 

sette i verk tiltak og strategier for å nå lokale og sentrale mål innen rusmiddelområdet. 

1.2Kommunens arbeid med planen. 
 

I følge Plan –og bygningsloven(LOV-2008-06-27-71) §11-1 skal kommunen ha en samlet 

kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommunene er pålagt å 

utarbeide en planstrategi. Kommunen vedtok kommuneplanens arealdel våren 2010. Helhetlig 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan er å anse som en del av kommuneplanens samfunnsdel. Den skal 

sees i sammenheng med andre del planer i kommunen. 

Kommunestyret i Gratangen vedtok i juni 2010 ”Handlingsplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet 

(2011-2013)Planen er et viktig dokument i forhold til forebyggende arbeid i kommunen. Tiltak i 

planen kan sees i sammenheng med tiltak i helhetlig rusmiddelplan. Kommunen vedtok 

”Psykiatriplan 2004-2007” den 25.06.2004. Planen er ikke rullert. 

Gratangen kommune behandlet oppstart av rusmiddelpolitisk handlingsplan i Formannskapsmøte   

den 01.11.2011 

Nestleder i Helse og Omsorgsutvalget Bodil Stormo ble valgt inn i arbeidsgruppen. 

Arbeidsgruppen består av: 

Jorunn Bertelsen , leder NAV og prosjekteier, Heidi Olsen, Enhetsleder hjemmetjenesten, Liv Karin 

Helland, Helsesøster. Bodil Stormo, nestleder Helse og omsorgsutvalget. Prosjektleder Rita H. 

Roaldsen. 

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid med å utarbeide ny rusmiddelpolitisk  handlingsplan  den 

26.10.2011. 

Annonsering av oppstartet arbeid ble lagt ut på Gratangen kommunes web side. 

På første møte i arbeidsgruppe ble fremdriftsplan og metode valgt. For å involvere flest mulig 

tjenestryter og skape eierskap til planen, ble det vedtatt å utarbeide et spørre/intervju skjema basert 

på metoden aksepterende intervju. Det er avholdet et felles møte/ seminar basert på 

verkstedmodellen for å få frem tiltak i ny handlingsplan.  
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Intervjuene/spørreskjema skal gi bakgrunn for en kartlegging av situasjonen i dag  og hvilke tiltak det 

er behov for å iverksette. 

1. Hvor står vi i dag. Hva gjør vi som er bra 

2. Hva kan vi gjøre bedre  og forslag til nye tiltak. 

Fellesmøte /verkstedseminar ble gjennomført  i samarbeid med KORUS- Nord . 

Følgende deltakere var invitert: 

Ordfører, rådmann, personalkonsulent, NAV, hjemmetjenesten, psykiatritjenesten, helsesøster, 

jordmor, kommunelege, barneverntjenesten, lensmannen i Salangen, skole, barnehage, 

frivillighetssentral, frisklivssentral, hovedutvalg for helse og omsorg, hovedutvalg skole, oppvekst og 

kultur, Astafjord vekst, Inn på tunet, boligstiftelsen, Idrettslaget, LHL. Ungdomsrådet, AKAN kontakt. 

KoRus-Nord har valgt ut Gratangen kommune som særskilt innsatskommune  for utarbeidelse av 

rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunen og KoRus –Nord har undertegnet en samarbeidsavtale. 

Avtalen betyr a t KoRus –Nord vil bistå kommunen med kompetanse og økonomisk støtte i 

planprosessen. 

Sosial- og helsedirektoratets Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan(IS-1362) har 

dannet grunnlaget for utarbeidelse av innholdet i plandokumentet. 

 

2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen. 

2.1Rusmiddelsituasjonen i Norge. 
 

En forskningsrapport fra SIRUS viser at det registrerte salget av alkohol økte med nesten 50% de siste 

20 årene. Det er spesielt økt konsum av vin som er årsaken til den store økningen. Økningen har 

sammenheng med økt inntekt og økt tilgjengelighet til alkohol. Kontinentale trender innen 

alkoholkonsum har kommet til Norge. 

Undersøkelse  blant ungdom (ESPAD) viser at alkoholrelaterte skader blant norske ungdommer(15-15 

år) har økt markant fra 4% i 1995 til 15% i 2007. 

Undersøkelse av forbruk blant ungdom mellom 11-15 år i Norge viser at ungdom på 13 år eller yngre 

sier 25% at de har smakt alkohol, 2.9% sier at de har vært fulle. Av 15 åringer sier 18% av guttene at 

de har vært fulle, mens 10% av jentene sier de har vært fulle. 

Forskning viser også at tidlig debut i forhold til alkohol gir økt sannsynlighet for rusmisbruk i voksen 

alder. 

Bruk av rusmidler er et økende samfunnsproblem. Forskning viser at Norge har ca 30 000 

behandlingstrengende alkoholmisbrukere, 8200-12500 injiserende misbrukere, 20 000 med 

rus/psykisk lidelse og 4000 med dobbeldiagnose. Tallene viser at rus er et omfattende 
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samfunnsproblem og en belastning for enkeltpersoner og  familier. Satsing på forebyggende arbeid 

og koordinerte tjenester innen habilitering, rehabilitering og oppfølging er derfor svært viktig. 

 

2.2 Rusmiddelsituasjonen i Gratangen 
 

Gratangen kommune har gjennomført kartleggingen av antall rusmisbrukere i kommunen  ved å 

benytte kartleggingsverktøyet ”Brukerplan”. 

Brukerplan kartlegger følgende: 

1. Antall brukere, alder, kjønn. 

2. Funksjonsvurdering i forhold til rusing 

3. Funksjonsvurdering i forhold til psykisk helse. 

4. Funksjonsvurdering  i forhold til førstelinjetjenester 

5.Funksjonsvurdering  i forhold til spesialisthelsetjenester/andre tjenester. 

I Gratangen ble brukerkastleggingen gjennomført av NAV. Det optimale hadde vært at flere 

tjenesteområder som helse og omsorg og kommunelege også hadde gjennomført kartleggingen. 

Resultat fra brukerkartleggingen: 

1. Antall brukere.  

Registrert 13 kjente brukere, hvor av 5 kun rusmisbrukere, 8  med samtidig psykisk lidelse og 

rusmisbruk. Dette utgjør 1,45% av befolkningen. 92,3% er menn og 7,69% er kvinner. Andel 

brukere  under 25 år er null. Andel med egne barn er 23,1%, samvær 15.4%. Omsorg for egne 

barn 7.69%. Det er ikke registrert noen gravide rusmisbrukere. 

2. Av rusmisbrukerne vurderes 53,8% å ha et alvorlig rusproblem,38,5% moderat og 7,69% 

lettere rusmisbruk .Rusmisbruket i forhold til ulike rusmidler er vurdert som 53,8% alkohol og 

15,4% legemidler. Det er usikkerhet knyttet til andre rusmidler og injisering. 

3. Funksjonsvurdering i forhold til psykisk helse viser 38,5% lettere,30,8%middels og 30,8 % 

alvorlig. Det er også foretatt en funksjonsvurdering i forhold til økonomi, fysisk helse, bolig, 

sosial adferd, nettverkarbeid/aktivitet. Samlet vurdering på alle områder vi38.5% på lettere 

utfordringer, 38,5% på  middels og 23,1% en alvorlig utfordringer. 

4. Funksjonsvurdering  i forhold til førstelinjetjenester. Vurderingen ikke tatt med i planen pga 

få registreringer. 

5. Funksjonsvurdering i forhold til spesialisthelsetjeneste/andre tjenester. Vurderinger ikke tatt 

med i planen pga få registreringer. 
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Annen kartlegging viser følgende: 

Lensmannen i Salangen har hatt 36 narkotikasaker i kommunene Gratangen, Salangen, Lavangen. Tre 

av disse sakene var knyttet til Gratangen. Her regner en også med langt flere skjulte, ikke avdekkede 

narkotikasaker. 

Gruppen rusmisbruker kan deles inn i unge voksne rusmisbruker med blandings misbr uk 

alkohol/narkotiske stoffer  og en gruppe eldre rusmisbruker med hovedsakelig alkoholmisbruk.  

Dette viser at Gratangen kommune har en del rusproblematikk både knyttet til alkoholforbruk og 

narkotikaforbruk.  

Forskning viser at  tobakksforbruk er et rusmiddel som kan være inngangsporten til annet rusbruk. Vi 

har derfor spurt om røykevaner /snusvaner blant ungdom på ungdomsskolenivå i Gratangen. Per i 

dag har ikke barne - og ungdomsskolen i Gratangen noen elever som røyker i skoletiden. 

Annen statistikk over situasjon  i Gratangen viser en sterk nedgang i folketallet de siste årene fra 

1245 innbyggere i 2006 til 1115 i 2011. En nedgang på over 10 %.  Dette gir en skjev alders fordeling 

der ungdommen i fertil alder  flytter ut av kommunen  og eldre og uføre blir igjen. Gratangen ligger 

over landsgjennomsnittet i antall uføretrygdede. Andel uføretrygdede er på 19,7 % av befolkningen 

mens gjennomsnitt i Troms er på 11,8%.  Kommunen ligger også høyt på antall 

sosialstønadsmottakere med 8,8%,mens snittet for Troms er på 3,8%. Både en stor andel av 

innbyggere med uføretrygd og sosialstønad kan indikere mange med rus/psykiatri problematikk. 

Folkehelsebarometret for Gratangen kommune fra Helsedirektoratet  fastslår de samme 

utfordringene  for Gratangen kommune. I tillegg viser de til et dårligere skolemiljø på 

ungdomstrinnet enn landsgjennomsnittet. 
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Bevilgningspolitikk. 

 

Gratangen kommune har vedtatt egen forskrift for åpning s- og skjenkebestemmelser. I følge 

alkoholloven skal disse vedtas, revideres av nytt kommunestyre etter valg. 

I Gratangen kommune er det to dagligvareforretninger som har salgsbevilling for alkoholholdige 

drikker med høyest 4.7 volumprosent alkohol.  Det er Gratangen mat A/S og Kystbutikken A/S. Det er 

fire serveringssteder med bevilgning for øl, vin og brennevin. Dette er Foldvik Brygger, Gratangsfjellet 

Hotel, Artic senter  og  Gratangen lyd. Kystlaget med Markedet i Foldvik  og Morgans skip har 

enkeltarrangementbevilgning. Det samme har ulike arrangement via lag og foreninger. 

 Gratangen kommune har ikke eget vinmonopolutsalg. Det nærmeste utsalget ligger på Sjøvegan i 

Salangen kommune og i Narvik. 

Gebyr for salg og skjenking følger anbefalte satser(jfr Alkoholforskriften kapittel 6) 

Kontroll av salgs og skjenkesteder gjennomføres av Securitas 

Det er ingen salgs- eller skjenkesteder som har mistet bevilgning de siste årene 

3 Ruspolitiske mål og strategier. 

3.1Nasjonale mål og strategier. 
 

Regjeringen utformer rusmiddelpolitikken på nasjonalt nivå og legger frem handlings- og 

strategiplaner. 

I regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006-2008 finner vi følgende mål: 

Hovedmål: 

En betydelig reduksjon i sosiale og helsemessige skader av rusmiddelmisbruk 

 

Delmål. 

 Forebygge alle typer av rusmisbruk, med særlig fokus på forebyggende arbeid blant barn og 

ungdom 

 Bedre tilgangen til effektiv rådgivning, hjelp og behandling for personer med 

rusmiddelproblemer og deres pårørende 

 Oppnå en vesentlig reduksjon i forekomsten av rusmiddelrelaterte helseskader og antallet 

rusmiddelrelaterte dødsfall. 

 Rusmiddelpolitikken omfatter både alkohol og narkotika. Den nasjonale  planen mot 

rusmiddelproblemer vektlegger sterkt en politikk som regulerer tilgjengeligheten av 

rusmidler. 
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Samhandlingsreformen , Rett behandling - på rett sted – til rett tid St.meld.nr.47 (2008-09) har 

følgende målsetting i forhold til folkehelsearbeidet. 

 Å  fremme folkehelse 

 Å redusere risiko for sykdom og skade 

 Å beskytte mot helsetrusler 

 

3.2 Kommunens  mål og strategier 
 

Det er kommunestyret som utformer den lokale rusmiddelpolitikken. Rusmiddelpolitikken består 

både av forebyggende tiltak, oppfølging, behandling og rehabilitering. I tillegg er 

bevilgningspolitikken med på å styre tilgjengelighet og forbruk. 

Med bakgrunn i kartleggingen som er gjort gjennom aksepterende intervju og verkstedseminaret har 

kommunen utarbeidet følgende visjon for rusmiddelpolitikken. 

Visjon: 

”Sammen mot rusmisbruk” 

 

Hovedmål 1: 

Forebygge misbruk av rusmidler. 

Delmål:  

 Holdningsskapende arbeid blant barn, unge og foreldre. 

 Rusfrie arrangement/møteplasser gjennom frivillighetssentralen, lag og foreninger, 

ungdomsstua. 

 Kompetanseheving  

Hovedmål 2:  

Hindre rusmisbruk for risikoutsatte grupper. 

Delmål: 

 Koordinerende enhet/rusmiddelkonsulent 

 Samarbeid på tvers av tjenesteytere 

 

Hovedmål 3: 

 Koordinert oppfølging og rehabilitering av rusmisbrukere. 
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Delmål: 

 Koordinerende enhet/møte 

 Boligsosialt arbeid/miljøvaktmester 

 Tilrettelagte arbeids og aktivitetstiltak. 

4 Tiltak. 

4.1 Forebyggende tiltak. 
 

Rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg på mange ulike arenaer og ulike faser i livet. 

Forebygging må derfor rette seg mot flere arenaer som befolkningen deltar på. Det kan være 

barnehage, skole, arbeidsliv og ulike fritidsarenaer. Forskning viser at åpnings og 

skjenkebestemmelser er viktig for å redusere rusrelatert vold, kriminalitet og ulykker. 

 

4.2 Allmenn forebyggende tiltak 
 

Allmennforebyggende tiltak er tiltak som er rettet mot hele befolkningen i kommunen, eller grupper 

av befolkningen. Allmennforebyggende tiltak kan være tiltak innen helsetjenesten, barnehager, 

skoler, kultur og fritid. Tiltakene kan både være i regi av kommunen og av frivillige lag og foreninger. I 

planarbeider har vi kartlagt allmennforebyggende tiltak gjennom aksepterende 

intervju/spørreskjema. Ut fra kartleggingen har Gratangen kommune følgende allmennforebyggende 

tiltak: 

A Helsestasjon 
 

Gratangen kommune har helsesøster i 100% stilling og avtale med jordmor i 10 % stilling 

Helsestasjonen driver forebyggende tiltak gjennom graviditetskontroll, spedbarnskontroll og 

oppfølging av barn i barnehage og skolehelsetjeneste. 

Helsestasjonen har følgende tiltak: 

 Prosjekt 1995-98 Gravide rusmisbrukere. Brosjyre som deles ut. 

 Info om skader ved alkoholbruk under svangerskap 

 Amming og rus, info på barnekontroll. 

 Samtalegrupper i skolehelsetjenesten. Rus kan være tema. 

Nye tiltak: 

 Samarbeid kommunelege helsestasjon ved rusmisbruk hos foreldre til mindreårige barn. 

Bedre samarbeid med barneverntjenesten. 

 Delta i forebyggende prosjekt i skole som: 
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Ung og Rus, FRI(tobakkforebygging) og ”Alle har en psykisk helse”. 

B. Skole 
 

Gratangen skole har to skoler, Gratangsbotn skole og Nord-Gratangen skole. Skolen har følgende 

forebyggende tiltak: 

 Nasjonale bevisstgjørende og holdnings skapende kampanjer, omfatter elever fra 7-10 kl. 

 ”Nei til narkotika” 

 ART- Sosial kompetanse 

 Olweus, Program mot mobbing 

 FRI-røykeprogram,  

Nye tiltak: 

 Bevisstgjøring /kompetanse om rusproblematikken 

 Alternative  fritidstiltak for ungdommer 

 Informasjon, samarbeid med foreldrene 

 ”Ung og rus”, ”kjærlighet og grenser” 

C Barnehage 
 

Gratangen barnehage  har følgende forebyggende tiltak: 

 TEFBUG- Tverretatlig forum for barn og unge i Gratangen. I gruppen sitter representanter fra 

barnevern, barnehage, skole, helsestasjon og NAV. 

 Ansvarsgrupper for barn i risikosonen. 

 Foreldreveiledning 

 Fokus på sosial kompetanse , identitet og selvfølelse i barnehagen. 

Nye tiltak: 

 Økt kompetanse i personellgruppen på tidlig intervensjon for risikoutsatte barn. 

 Tettere samarbeid med barnevernet 

D. Kultur, Lag /foreninger 
 

Gratangen kommune har vedtatt Handlingsplan for Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet i juni 2011. 

Planen skisserer flere forebyggende tiltak. Gratangen kommune har følgende forebyggende tiltak 

innen idrett og kultur. 

 

 Deltakelse i ungdommens kulturmønstring UKM 

 Idrettslag med fotball, ski og dans.. 

 Musikk/kulturskole 
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 Musikkorps/Drillkorps 

 Idrettsanlegg og fotballhall. 

 Lysløyper og merkede turløyper. 

 Ballbinger. 

Nye tiltak: 

 Drift på ungdomsklubben 

E. Idrettslag 
 

Gratangen Idrettslaget organiserer ca  70-80 barn i aldersgruppen 6-15 år. Idrettslaget har følgende 

aktivitetstilbud: 

 Fotball 

 Skigruppe 

 Dans 

 Klubbhus/idrettsanlegg/Fotballhall. 

 

Nye tiltak: 

 Judo for barn 

 Brettklubb 

 Aktivitet i slalåm bakken 

 Motorcrossbane. 

Idrettslaget har behov for flere instruktører som har kompetanse og mulighet til å drive 

aktivitetstilbud. 

Gratangen Jeger og fisk har aktiviteter for barn og voksne som miniatyrskyting , isfiskekonkurranse og 

andre arrangement. 

F. Landsforeningen for hjerte og lungesyke(LHL) 
 

Landsforeningen for hjerte og lungesyke har ca 70 medlemmer i Gratangen.  Foreningen driver både 

forebyggende og rehabiliterende tiltak blant innbyggerne i kommunen. 

 De har følgende tiltak: 

 Trim for livet, trening til musikk 

 Trim på Gratangsheimen for beboerne 

 Ski/stavgang/gange. 

 Svømming (når bassengforholdene er tilfredsstillende) 

 Årlige temamøter med kommunelege 
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G. Seniordansen. 
 

Gratangen seniordans har ca 25 medlemmer og arrangerer ukentlige dansekvelder  på ulike steder i 

kommunen. De arrangerer både seniordans og linedanse. I tillegg deltar de på ulike samlinger og treff 

for seniordansere. 

H.Frisklivssentral. 
 

Gratangen kommune har etablert en  frisklivssentral . Sentralen er bemannet med en 20% 

koordinatorstilling. 

Kommunelege, NAV eller annet helsepersonell henviser til frisklivsresept. Etter henvisningen 

gjennomfører frisklivskoordinator en helsesamtale med pasienten. Helsesamtalen kartlegger behovet 

hos den enkelte pasient i forhold til hvilke tiltak som skal iverksettes. Det utarbeides en plan for tiltak 

i frisklivsperioden. Frisklivsresepten varer i tre måneder og kan videreføres. 

Frisklivssentralen ha r følgende tiltak: 

 Spinning 

 Kostkurset ”Bra mat for bedre helse”  

 Helsesamtale 

 Frisklivsresept 

 Kostveiledning i forhold til livsstilssykdommer. 

 reningstilbud to dager i uken med fysioterapeut. 

Frisklivsresepten kan være både et forebyggende og et rehabiliteringstilbud til rusmisbrukere. Det gir 

et lavterskel treningstilbud til mennesker som er lite fysisk aktiv. I tillegg gir det mulighet til å delta i 

en sosial aktivitet uten rusmidler. 

Frisklivssentralen gir et tilbud til ca 20 personer på frisklivsresept. 

Følgende nye tiltak som kan iverksettes: 

 Tilbud om røykesluttkurs. 

 Treningssal for lavterskeltilbud med mulighet for oppbevaring av utstyr til treningsaktiviteter 

( spinningssykler, vektutstyr ,truger, staver) 

 

I.Frivillighetssentral 
 

 Gratangen kommune har etablert frivillighetssentral. Frivillighetssentralen er bemannet med en 

person i full stilling. Frivillighetssentralen målsetting er å være et bindeledd mellom frivillige lag og 

foreninger og kommunen. Sentralen skal drive med integrerende arbeid, besøkstjeneste, være med å 

videreformidle tilbudet innenfor fysisk og psykisk helse i Gratangen kommune. Sentralen skal være et 

supplement og støtte til det offentlige hjelpeapparatet. 
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Sentralen har lokaler i servicebygget på   Årstein. Frivillighetssentralen har følgende aktiviteter: 

 Bindeledd mellom frivillige lag og foreninger og kommunen. 

 Tirsdagskafe 

 Utkjøring av sandbøtter til eldre 

 Bistå lag og foreninger i ulike arrangement 

 Utpassering/ aktivitetstilbud 

 Besøkstjeneste. 

Sentralen har størst aktivitet blant voksne og eldre i kommunen, men er også involvert i tiltak for 

barn og unge som ungdomsstua og 4H. 

Frivillighetssentralen er en viktig aktør for å bistå frivillig arbeid i kommunen.  

Rusfrie arenaer og arrangement gir både forebyggende tiltak i forhold til rusmisbruk og er med på å 

skape tiltak som kan brukes innen rehabilitering av rusmisbrukere. 

Følgende tiltak er under planlegging: 

 Temadager 

 Aktivitetsstue (veving, snekring) 

 Utflukter 

 Skyssordning 

 Nabohjelp 

4.3 Forebyggende tiltak overfor risikoutsatte grupper 
 

PPT. Gratangen kommune samarbeider med Pedagogisk, psykologisk tjenesten for Sør-Troms med 
kontorsted i Harstad i forhold til barn og unge med atferdsproblemer eller lærevansker. 
BUP- Barne og ungsoms psykologisk  senter på Sjøvegan. 

AKAN. -Gratangen kommune har utarbeidet en AKAN avtale som kan benyttes ovenfor ansatte med 

rusproblematikk. 

TEFBUG. Tverretatlig forum for barn og unge i Gratangen(Barneverntjenesten, skoler, barnehager, 

NAV, helsestasjon) 

Barneverntjeneste. Gratangen kommune deltar i et interkommunalt samarbeid mellom, Salangen, 

Lavangen og Gratangen i forhold til barneverntjenester. 

Politi. Gratangen kommune ligger under lensmannskontoret i Salangen. Lensmannskontoret har 

blant annet forebyggende undervisningsopplegg til skoler. 

Koordinerende møte. Møte mellom kommunelege, hjemmetjenesten og NAV. 

Individuell plan. Koordinator funksjon under helsestasjonen. 
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4.4 Tiltak som regulerer tilgjengeligheten av alkohol. 
 

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for alkohol med høyst 4,7 

volumprosent i forretninger, Gratangen kommune, Troms. 

 

INNHOLD: 

Forkrift om åpnings- og skjenketider for  serveringssteder samt salgstid for alkohol med høyest4,7 

volumprosent i forretninger, Gratangen kommune, Troms.  

 

§1 .Virkeområde 

 §2. Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl. vin og  

               Brennevin 

§3. Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til skjenking av alkohol. 

§4.Salgstider for alkohol med høyest 4,7 volumprosent alkohol i forretninger med slik bevilling 

 §5. Ambulerende skjenkebevilling 

 §6.  Dispensasjon mv 

§7. Kontroll og inspeksjon 

 §8.  Overtredelse 

 §9. Ikrafttredelse 

 

Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt salgstid for alkohol med høyest 4,7 

volumprosent i forretninger, Gratangen kommune, Troms 

 

Hjemmel: Fastsatt av Gratangen kommunestyre den 25.06,2012, sak 0046/12 med hjemmel i lov 
2.juni 1989 nr.27 om omsetning av alkoholholdige drikk m.v (alkoholloven)§ 3-7 og § 4-4 og lov 
13.juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet(serveringsloven) § 15. 
 

§ 1. Virkeområde. 
Forskriften regulerer: 

a. Luknings- og skjenke tider for serveringssteder med bevilling for skjenking av øl. vin  og 
brennevin. 

b. Åpningstider for serveringssteder uten bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. 
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c. Åpningstider for overnattingssteder. 
d. Salgstid for alkohol med høyest 4,7 volumprosent i forretninger med slik bevilling. 

§2. Luknings- og skjenketider for serveringssteder med bevilling for 

skjenking av øl, vin og brennevin. 
 

Åpnings- og skjenketider mv: 

a. Åpnings- og lukningstider: 

Serveringssteder i kommunen med alkoholbevilling til skjenking av øl, vin og brennevin skal holde 
lukket fra kl 0300 til kl 0600. 

b. Skjenketider: 

Serveringssteder med alkoholbevilling kan skjenke øl og vin fra kl. 0600 til kl.02.00. 

Det kan skjenkes brennevin fra kl 1300 til kl 02.00. 

Utendørs servering følger de samme skjenketider. 

c. Bevillingsrettigheter: 

Rådmannen kan etter delegert myndighet ved behandling av den enkelte bevillingssøknad fastsette 
skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tidene i pkt.a-b dersom det foreligger 
særlige forhold. 

 

§3. Åpningstider for serveringssteder uten bevilling til skjenking  av 

alkohol. 
Serveringssteder uten alkoholbevilling kan holdes åpent som bestemt i §2 a 

§ 4. Salgstider for alkohol med høyest 4,7 volumprosent i forretninger med 

slik bevilling. 
Salgs og utlevering av alkoholholdig drikk med høyest 4,7 volumprosent alkohol kan skje i butikkens 
åpningstider. 

 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er forbudt etter kl 20.00 på hverdager, og etter kl. 
1800 på dager før søn-  og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn -  og helligdager, 1. og 17 mai, 
og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning 
vedtatt ved lov. 

 

§ 5. Ambulerende  skjenkebevilling. 
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Rådmannen er delegert  myndighet til å gi søker ambulerende skjenkebevilling, tillatelse til skjenking 
for en enkelt anledning frem til kl 02.00. Tillatelse til skjenking mv, gis etter skriftlig søknad. 

 

§6. Dispensasjon mv. 
 

Rådmannen kan etter delegert myndighet for enkelt anledning gi dispensasjon fra disse 
bestemmelsene etter særskilt søknad når det foreligger særlige hensyn. 

 

§7. Fastsetting av antall skjenke/salgssteder. 
 

 Kommunestyret  fatter  vedtak om antall skjenke/salgssteder. 

Søknader behandles fortløpende. Det settes ikke tak på antall skjenke/salgssteder.   

 

§8. Fastsetting av gebyrer. 
 

Kommunestyret fastsetter gebyrer for bevilling i henhold til Alkohollovens § 7-1.  

Gebyrene tilfaller kommunen. 

 

 

§7. Kontroll og inspeksjon. 
 

Kontroll av salgs- og skjenkesteder skal skje iht. forskrift til alkohollovens § 1-9. Kontrollører med 
kontrolloppgaver i  utsalgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling engasjeres Securitas. 

Inspeksjonsrapport sendes till kontrollutvalget i kommunen, det aktuelle salgs-/skjenkestedet og 
rådmannen. 

Kontrolloppgavene utføres i henhold til lov, forskrift og kommunal instruks. 

 

§8. Overtredelse. 
 

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift straffes i henhold til bestemmelsene i kapittel 10 i 
alkoholloven. For øvrig vises til samme lovs §1-8 om inndragning av salgs –og skjenkebevillinger. 

a. Overtredelse av alkoholloven og dens forskrifter, samt andre relevante lover og forskrifter, 
kan medføre inndragning av skjenke-/salgsbevilling. Inndragning kan skje på bakgrunn av 
dom, forelegg, politirapport og rapport fra kontrollør. 



 
 

21 
 

b. Vedtak om inndragning skal fattes i kommunestyret etter at NAV, kontrollutvalget og 
formannskapet har uttalt seg. Eventuelle uttalelser fra bevillingshaver skal foreligge i alle 
instanser der sanksjonsreaksjoner behandles. Se forvaltningsloven §16, §17 og §19. 

c. Norm for sanksjoner: 
1. Ved 1. gangs overtredelse og ved mindre uregelmessigheter gis skriftlig advarsel av 

Kontrollutvalget. Ved eventuell gjentatte overtredelser og ved søknad om fornyelse av 
bevilling skal oversikt over gitte advarsler følge sakspapirene. 

2. Ved 2. gangs overtredelse og ved mer graverende uregelmessigheter kan formannskapet 
inndra bevillingen etter innstilling fra kontrollutvalget for et bestemt tidsrom slik: 

Skjenking/salg til mindreårige                       90 dager 

Skjenking/salg til synlig ruspåvirket              60 dager 

Skjenking/salg utover fastsatt tidspunkt      60 dager 

Manglende ro og orden i og utenfor 

Skjenke/salgsstedet                                         30 dager 

Andre brudd på lover og forskrifter              30 dager 

Manglende betaling av bevilgningsavgift -     inntil avgift er betalt. 

 

3. Ved 3. gangs overtredelse eller særlig graverende overtredelse kan formannskapet inndra 
bevillingen for deler av bevillingsperioden. 

d. Formannskapets inndragelse kan påklages til Fylkesmannen iht. alkohollovens § 1-16. 

 

§9. Ikrafttredelse 
 

Denne forskrift trer i kraft etter  vedtak i kommunestyret den 25.06.2012, sak 0046/12. 

Samtidig oppheves forskrift  av 19.12.2001  om åpnings- og skjenketider for serveringssteder samt 
salgstider for øl, Gratangen kommune. Troms. 
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5 Oppfølging og rehabilitering av rusmiddelbrukere. 
 

 Gratangen kommune  har følgende tjenesteleverandører  med rehabiliterende tiltak i forhold til 

rusmisbrukere: 

5.1 NAV 
 

Nav kontoret har det overordnede ansvaret for rusomsorgen i Gratangen kommune. Kontoret har 2.5 

faste stillingshjemler knyttet til statlige funksjoner og en stilling knyttet til kommunale oppgaver. 

Nav har følgene tiltak som også iverksettes for rusmisbrukere: 

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Arbeid og aktivitet, med aktivitetsplan. 

 Deltakelse i koordineringsgruppe med kommunelege og hjemmetjenesten. 

 Henvisning til VTA(varig tilrettelagte arbeidsplasser)  

 APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) 

Følgende tiltak er det behov for: 

 Koordinerende enhet for rusmiddelområdet(Ruskoordinator) 

 Boliger(boligsosial koordinering) 

 Boligsosial oppfølging/Miljøvaktmester. 

5.2 Hjemmetjenesten 
 

Tjenesten har den daglige oppfølgingen av rusmisbrukere gjennom miljøarbeid og utlevering av 

medisiner. Brukerne har ofte en dobbeldiagnose  rus /psykiatri. 

Hjemmetjenesten får brukerne henvist fra kommunelege ,ev. også bekymringsmelding.  

Hjemmetjenesten har følgende  rehabiliterende  tiltak: 

 

 Miljøarbeid, med utdeling av medisiner 

 Koordinerende samarbeid med NAV, kommunelege 

 Faglig samarbeid med Ambulerende  team, Spesialisthelsetjenesten og VOP. 

 Utarbeidelse av individuelle planer og ansvarsgruppemøter 

 

Nye tiltak: 

 Koordinerende forum for samordning innad i kommunen, meldingsrutiner tidlig intervensjon. 

 Samtykkeerklæring 

 Kompetansenettverk i regionen 
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 Økt kompetanse i personellgruppen innen samtaleteknikker som motiverende intervju og 

veiledning. 

 

5.3 Kommunelegen 
 

Kommunelegen er henvisende instans i forhold til behandling innen spesialisthelsetjenesten. 

Legen  henviser også til tjenesteytere innen kommunen som hjemmetjenesten og NAV. 

Kommunelegen har oppfølging av brukere med rusproblematikk og er også et tiltak innen AKAN 

avtalen. 

Kommunelegen kan henvise til frisklivsresept. Legen henviser også barn og unge til BUP der det er 

behov for psykologtjeneste. 

Nye Tiltak: 

 Koordineringsmøte med ulike tjenesteytere 

 Utvidet bruk av individuell plan 

 Flere forebyggende tiltak/aktivitetstilbud til barn og ungdom 

 Økt kompetanse innen forebyggende arbeid. 

5.4 Barneverntjenesten 
 

Gratangen kommune deltar i interkommunalt samarbeid om barneverntjenesten. Kommunen 

samarbeider med Salangen og Lavangen kommune om felles tjenester på barnevernområdet. 

Barnevernet ser et stort sammenfall mellom rus og psykiatri. I disse sakene dreier det seg ofte om 

sammensatte problemer. Utfordringen er å komme i tidlig intervensjon for å kunne være en styrke 

for barna. For å få dette til, må barneverntjenesten inn i aktuelle saker på et tidlig tidspunkt. 

Barneverntjenesten er ikke en oppsøkende virksomhet, og for å kunne bidra i enkeltsaker er 

tjenesten helt avhengig av at de som har bekymring vedrørende barn, eller forhold som vedrører 

barn, aktivt kontakter tjenesten. Et godt samarbeid mellom de i Gratangen som arbeider med barn 

og unge er nødvendig. Barneverntjenesten ser særlig to forhold som må fungere for å få dette til: 

Et velfungerende TEFBUG (tverretatlig forum for barn og unge i Gratangen). TEFBUG er etablert i 

Gratangen, men barneverntjenesten opplever ikke den oppslutninga som er nødvendig.  Astafjord 

barneverntjeneste ser det som svært viktig at TEFBUG får mer fokus og styrke for å kunne være en 

ressurs for arbeid med barn og unge i kommunen.  

Meldeplikten til barnevernet for skole, barnehage og helsesøster tas sterkere i bruk.  

Når barneverntjenesten arbeider i en konkret sak, er det mulighet til å sette inn en rekke ulike 

hjelpetiltak ovenfor barnet og familien, for eksempel råd og veiledning, deltakelse i ansvarsgruppe, 

samarbeid om rustesting, oppnevning av støttekontakt, barnehageplass, besøkshjem eller pålegg om 
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tilsyn i hjemmet. Hvis vilkårene er til stede og andre hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas 

omsorgsovertakelse for barnet. 

 

5.5 Boligstiftelsen 
 

Gratangen kommune har valgt å overføre forvaltningen og drift av kommunens boliger fra det 

kommunale systemet og til Gratangen Boligstiftelse. 

Boligstiftelsen har seks kategorier boliger som blant annet innholder omsorgsboliger for eldre, 

psykiatri og rusmisbrukere. De har også boligmasse knyttet til flyktninger og ungdomsleiligheter. 

Hjemmetjenesten og NAV henviser  brukere med spesielle behov til boligstiftelsen. 

Boligstiftelsen har korte ventelister på boliger og anser boligkapasiteten (antall) som  

tilfredsstillende.  Boligmassen er preget av mye eldre bebyggelse og et stort etterslep på vedlikehold. 

Det er behov for nye attraktive boliger. 

Boligstiftelsen deltar ikke i ansvarsgrupper/ressursgrupper til brukere med sammensatte 

hjelpebehov. Det er behov for et samarbeid med ansvarsgruppene i forhold til å tilpasse/velge riktig 

bolig til brukerne. 

Gratangen kommune har ikke utarbeidet boligsosial handlingsplan. 

Nye tiltak: 

 Utarbeide  Boligsosial  handlingsplan 

 Samarbeid Boligstiftelsen og ansvarsgruppemøtene 

 Kartlegging av  boligmassen i forhold til vedlikehold/salg/nybygg. 

 

5.6 Astafjord vekst 
 

Astafjord vekst er et interkommunalt selskap eid av kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen. 

Vekstbedriften er tiltaksarrangør for VTA  (varig  tilrettelagte arbeidsplasser) og APS (arbeidspraksis i 

skjermet virksomhet) . Til sammen har de  12 plasser på APS og 38 plasser på VTA. 

Avdelingen i Gratangen driver i tillegg et lavterskel dagaktivitets tilbud for brukere innen PU 

tjenesten og psykiatritjenesten. Tiltaket er finansiert av kommunen. 

NAV henviser til APS og VTA plassene. 

Bedriften  deltar i koordinering av ulike tiltak gjennom ansvarsgruppemøter og ressursgruppemøter. 
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Bedriften er også deltaker i en del tidsbegrensede prosjekt som AVK(avklaringsplass ). Prosjekt er 

rettet mot ungdom som faller ut av videregående opplæring og andre som ikke er kommet inn i 

arbeidslivet. 

Bedriften gir arbeids/aktivitetstilbud til flere  personen innen området rus/psykiatri. 

Tiltak fremover: 

 Opprettholde lavterskel dagaktivitets tilbud. 

 Koordinering/samarbeid mellom ulike tjeneste leverandører. 

 

5.7 Inn på tunet 
 

I Gratangen driver Midtgård på Moan et tiltak innen ”Inn på tunet.”  

Inn på tunet kan brukes som tiltak både innen forebyggende arbeid og rehabilitering. Forebygging 

kan være et tiltak innen barnevern eller spesialundervisning. Prosjekter innen Inn på tunet  (LØFT-

prosjekter ) viser at Barn og ungdom som har behov for tiltak ut over det ordinær skole kan tilby, har 

stort utbytte av aktivitetstilbud/ opplæring knyttet til gårdsarbeid. 

Inn på tunet kan benyttes som et tiltak i ”Sjumilssteget” et prosjekt gjennom Fylkesmannen I Troms 

for å bedre barn og unges oppvekstvilkår. 

Rehabilitering: 

Inn på tunet kan benyttes som aktivitetstilbud innen Rus og psykiatritjenesten. NAV kan benytte inn 

på tunet som en APS  eller som et VTA tiltak. Arbeidsplassene kan etableres gjennom en 

tiltaksarrangør, en vekstbedrift eller direkte med gården som driver Inn på tunet. Inn på tunet gir et 

bredere spekter av arbeids og aktivitetstilbud innen psykiatri og rus. 
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6 Gjennomføring og oppfølging av den rusmiddelpolitiske planen. 
 

Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen er en viktig del av kommunens arbeid med 

samhandlingsreformen. Kommunen har ansvar for å sette i verk forebyggende helsearbeid for 

innbyggerne. Et av målene med forebyggende helsearbeid er å redusere antall rusmisbrukere  som 

trenger omfattende behandling av spesialisthelsetjenesten. Det er også viktig å kunne avdekke 

rusproblematikk på et tidlig tidspunkt for tidlig intervensjon og oppfølging spesielt i forhold til barn 

og unge. 

 

7 MÅL OG TILTAK 
 

VISJON: 

 

”Sammen mot rusmisbruk” 

 

Handlingsplanens tiltaksdel.  

Hovedmål 1. Forebygge misbruk av rusmidler. 
Delmål. 

 Holdnings skapende arbeid blant barn, unge og foreldre. 

 Rusfrie arrangement /møteplasser gjennom frivillighetssentral, lag/foreninger, ungdomsstua. 

 Kompetanseheving. 

 

Prioritering/ 
tidsplan 

Tiltak Kommentar Kostnad/ 
Finansiering 

Ansvarlig 

 Aktivt FAU. 
 

Foreldreutvalgene ved skolene 
arrangerer aktivitetskvelder for 
elevene. 
Temamøter hvor rus settes på 
dagsorden 

 FAU/Skole 

 Nyåpning av 
ungdoms-
stua 

Aktiviteter på ungdomstua som 
friluftsliv, musikk, 
dans,drama,sosiale medier 

Søknad 
skjønns-
midler 

Kultur/ 
Ungdomsrådet 
BUGG 

 
 
 
 
 
 

Kompetanse-
heving 

Kurs 
”Tidlig intervensjon ovenfor  
Risikoutsatte barn” 

 TEFBUG, 
Ruskoordinator. 
KoRus-Nord. 
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Holdnings-
skapende  
arbeid  i 
forbindelse 
med 
fotballturner-
ing  og 
markedet i 
Foldvik 

INFO om alkoholvett på dag og 
kveldstid 
Kurs ansvarlig  alkoholhandtering 

 Idrettslag/ 
 
Kystlag. 
Nærings- 
konsulent 
 

 Samarbeid 
med 
næringlivet 
om 
rusforebygg-
ing 

Møte med næringslivet. 
Utarbeidelse av nye 
skjenke/åpningsbestemmelser 
Kurs” Ansvarlig 
alkoholhandtering”. 

KoRus-Nord Nærings-
konsulent. 
Koordinator rus. 

 Motorcross-
bane 

Utrede mulighet for å bygge 
motorcrossbane. 

Tippe-midler Idrettslag, 
Ungdomsråd. 

 Alkoholfrie 
kultur tilbud 
voksne/ 
ungdom 

Frivillighetsentralen/ungdomsrådet 
med  i koordinering. 

 Kultur 
Frivillighets-
sentral, 
Lag og 
foreninger. 

 Trimtilbud 
voksne 

Treningsrom med mulighet for 
fysisk aktivitet som 
spinning,styrketrening,yoga o.l 

FYSAK- 
midler 

Frisklivs-
sentralen 

 Kompetanse-
heving 

Kurs for ansatte i skoler, 
barnehager ,helsestasjon. psykiatri 
og hjemmetjenesten. 
Eks. Motiverende, individuell plan 

Kompetanse-
hevings-
midler. 
Fylkes-
mannen/ 
kommunen 

Alle involverte, 
Kompetanseplan 
KoRus nord. 

 Holdnings-
skapende 
arbeid 

”Kjærlig het og grenser” 
”Unge og rus” 

 Skole. helse- 
stasjon, 
ruskoordinator 

     

 

 

Hovedmål 2. Forebygge /tidlig intervensjon ovenfor risikoutsatte grupper. 
Delmål: 

 Koordinerende enhet (rusmiddelkonsulent) 

 Samarbeid på tvers av tjenesteytere 

 

Prioritet/ 
Tidsplan 

Tiltak Kommentar Kostnad 
finansiering 

Ansvarlig 

 Tverrfaglig e Kommunelege,  Koordinerende 
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teammøter hjemmetjenesten, 
NAV 
Faste møter. 
Utarbeide 
rutinebeskrivelser. 

enhet 

 
 
 
 

Ruskoordinator/ 
koordinerings 
møte 

  NAV,Helse 

 Koordinering 
individuell plan 

  Enhetene, 
koordinator 

 AKAN arbeid Rutinene gjøres kjent 
i næringslivet. 

 AKAN ansvarlig, 
koordinator 

 Samhandling med 
næringslivet 

  Koordinator 
Nærings-konsulent 

 Samhandling /info 
om aktiviteter  

Info i 
Gratangskalender, 
Gratangsavis.Nettside 

 Kultur,Nettredaktør. 

 
 

Bekymringsmelding/ 
Bekymringssamtale 

  Alle/ 
helsestasjon 

 Samhandling med 
ungdomsrådet 

  Ungdomsrådet- 
koordinator. 

 TEFBUG- 
Tverretatlig forum 
for barn og unge i 
Gratangen 

Faste møter med 
helsestasjon, 
barneverntjenesten, 
skoler, barnehager 
Utarbeide rutiner. 

 Deltakere. 

 

 

 

Hovedmål 3. Oppfølging/rehabilitering av rusmisbrukere. 
 

 

Delmål: 

 Koordinerende enhet/møte 

 Boligsosialt arbeid/Miljøvaktmester.  

 Tilrettelagte  arbeids og aktivitetstiltak 

Prioritet/ 
Tidsplan. 

Tiltak Kommentar Kostnad/finansiering Ansvarlig 

 
 
 
 
 

Tverretatlig 
oppfølgingstjeneste 
 
Utredning og 
kartlegging av 

Koordinerende 
enhet / møter. 
Faste rutiner 

 Enhetene 
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rusmisbrukere 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boligsosialt arbeid 
Miljøvaktmester 

Utarbeide 
boligsosial 
handlingsplan. 
Miljøvaktmester. 

Arbeids og 
velferdsdirektoratet/ 
Husbanken 

NAV, 
Boligstiftelsen. 
Helse/omsorg 

 Dagaktivitetstilbud Tilbud til 
lavterskel 
dagaktivitet, 
arbeid ved 
Astafjord Vekst, 
Inn på tunet. 

 Kommunen, 

 Henvisning til 
spesialisthelsetjeneste 
 

  Kommunelege. 
NAV 

 Utarbeide 
Individuell plan 

  Helsestasjon/ 
Koordinator, 
Enhetene 

 Ettervern og kontakt 
med andre instanser 

  Kommunelege,helse/ 
Sosial.NAV. 

 

 

 


