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BAKGRUNN
Deltakelse i Premis
Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som bidrar til å
redusere negative konsekvenser av rusmiddelforbruk for enkeltpersoner og
samfunnet.(Opptrappingplan for rusfeltet). Som et ledd i dette har Snillfjord kommune
velgt å delta i Premis, et 3-årig utviklingsprogram for lokalt rusforebyggende arbeid.
Målene i Premis er å
- redusere totalforbruket av alkohol
- heve debutalder for alkohol
- redusere bruk av narkotika.
Kompetansesenter rus- Midt-Norge er ansvarlig for programmet og bistår kommunen
i dette arbeidet. Kommunen får gjennom Premis tilbud om kompetanseutvikling ifht
forbyggende arbeid, tilbud om faglig veiledning og oppfølging, nettverksbygging med
andre kommuner og mulighet til å søke stimuleringsmidler.
Snillfjord kommune har en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe i Premis, som
består av Bente Mostue, Åge Røe, Bernt Olaf Aune, Berit Waldahl, Helga Melås .

Rusforebyggende arbeid i Snillfjord kommune de siste årene
Skole
- Temakveld for foreldre, arrangert av TTBU (tverrfaglig team for barn og unge) i
samarbeid med politi og SLT-leder fra Hemne
- Kommunen har i mange år hatt samarbeid med MOT, som har drevet
holdningsskapende arbeid i ungdomsskolen.
- Undervisning om temaet etter læreplan i skolen
- Røykfrikontrakt i ungdomsskolen i samarbeid med helselag/frivillighetssentral
Kultur/fritid
- Rusfrie arrangement sammen med ungdomslaget
- Oppsatte busser eller tilbud om ”Hjem for en 50-lapp” fra arrangement
- Sommerjobb for ungdom, kommunal garanti
- Kommunal fritidsklubb
- ”Sommer i Snillfjord”; tilbud om aktiviteter i ferier (psykisk helsearbeid)
- Kommunen samarbeider med frivillige lag/organisasjoner som driver en lang
rekke fritidstilbud for barn og unge
Kommunalt hjelpeapparat
- Oppfølging av enkeltpersoner/brukere
- Kartlegging, informasjon til gravide og foreldre på helsestasjonen
- Foreldregrupper i Foreldreveiledningprogrammet ICDP. Kommunen har
utdannet 6 veiledere.
Ressurser i kommunen / samarbeidsfora
- Mange frivillige lag og organisasjoner
- Ansatte i Snillfjord kommune
- Forum for oppvekst og helse-sosial-omsorg
- TTBU, tverrfaglig team for barn og unge
- Samarbeidsteam for barn og unge

-

Faste konsultasjonsmøter med barne- og voksenpsykiatrien og
Familievernkontoret
UTFORDRINGER I SNILLFJORD KOMMUNE
Gjennom arbeidet med Premis har kommunen kartlagt lokale utfordringer. Det er
gjennomført et lokalt dialogmøte med reprensentater fra politi, NAV, psykisk
helsearbeid, jordmor, helsestasjon, habilitering og oppvekst. Vi har hatt samtaler med
elevråd og ungdomslag. Det er gjennomført en undersøkelse i ungdomsskolen i
2008.
Generelt:
• Politiet rapporterer om lite kriminalitet, få utrykninger på familiekonflikter,
husbråk og lignende rusrelaterte situasjoner. Noen enkelthendelser på
offentlige fester har vært rapportert. Det er ikke noe kjent narkotikamiljø i
kommunen.
• Snillfjord har like mange hytter som innbyggere, dette påvirker miljøet spesielt
i ferier og helger.
Ungdomskultur
• Ungdom debuterer tidlig (14-15 år), konfirmasjonen er for de fleste en grense
for når ungdom begynner å gå på offentlige fester og drikke alkohol. Det er en
aksept fra mange foreldre og samfunnet på at det da er legalt å drikke alkohol,
og en stor andel får alkohol av sine foreldre. ( Dette inntrykket formidles fra
ungdommen selv, fra foreldre og fra fagfolk. )
• Ungdommen formidler at det ikke er aksept for bruk av narkotika, få har blitt
tilbudt, de tror ikke andre ungdommer bruker dette.
• Arena: offentlige fester, noen private.
• Lite inntrykk av problemer, går stort sett greit, ungdom passer på hverandre
(politi, ungdomslag,festarrangør, festvaktere)
• Helsestasjon og annet hjelpeapparat har samtale/kontakt med ungdommer
som angrer på noe de har gjort, vært med på, påvirka av alkohol.
• Jenter drikker like mye som gutter. Jordmor opplever at unge kvinner har
drukket tidlig i svangerskapet, før de visste at de var gravide.
Voksne
• Det er ikke et etablert rusmiljø i kommunen, hjelpeapparatet har kjennskap til
enkeltpersoner som har rusrelaterte problemer. Vi antar at det også er et skjult
misbruk, der familien/naboen ofte ordner opp.

INNSATSOMRÅDER
Snillfjord kommune velger å sette fokus på tiltak overfor ungdom og økt
foreldreinvolvering.
Verktøy
Målgruppe Tiltak/verktøy

Hvem

Ressurser/økonomi

Ansvarlig

2-dagers kurs:
vikarutgifter og
reiseutgifter.
Utgifter ved
gjennomføring av
tiltak til vikarer,
overtid/kveldsarbeid
Dagskurs.
Går inn i stillingene,
(evt behov for vikar)
Reiseutgifter
Arbeids-seminar,
1dag
Reiseutgifter

Premiskoordinat
or, leder
oppvekst
senter

Ungdom

Kjærlighet og
grenser

Lærere
(ungdomsskoleteamet),
ansatte i
helse/sosial/
omsorg

Brukere
av hjelpeapparatet

Motiverende
intervju

Ansatte i helse/
sosial/oppvekst

Rusmiddelpolitisk
handlingsplan

Leder helse-sosial,
fagpersoner,
politikere

Premisgruppa

Premisgruppa

Det er også ønskelig å gjennomføre en temakveld/infomøte om rus med ledere i
frivillige lag/organisasjoner, konfirmantledere og ansatte i kommunen. Foreløpig
ingen konkrete planer, Premisgruppa skal arbeide videre med dette.
FORANKRING
•
•
•
•
•
•

Handlingsplan for Premis inn i kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan.
Informasjon om Premis og innsatsområder på forummøter og kommunens
hjemmeside.
Kostnader ved gjennomføring av tiltak inn i økonomiplan/budsjett etter
prosjektperioden.
Premisgruppa er ansvarlig for disse tiltakene. Premiskoordinator lager
framdriftplan for Premis og kaller inn til møter.
Involvering av aktuelle for å dra på kurs gjennom teammøter på skolen. Leder
av oppvekstsenter og Premiskoordinator ansvarlig.
Implementering av tiltak gjennom årsplan for skolen og informasjon på
foreldremøte. Ansvarlig er leder for oppvekssenteret. Premisgruppa kan bistå.

ØKONOMI
•

Premis i Snillfjord kommune har fått 60.000 i stimuleringmidler for
prosjektperioden. Midlene tenkes brukt til dekning av reise- og vikarutgifter, og
til gjennomføring av tiltak.

•

Ved en gjennomføring av temakveld er det ønskelig å bruke av
stimuleringsmidler til foredragsholder og eventuelle andre utgifter ved dette.

