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Agenda
• Hva er en rusmiddelpolitisk handlingsplan?
• Lokale mål
• Utviklingstrekk i Bodø
• Kapasitet og økonomi
• Tiltak; forebygging, oppfølging og gatenært



RHP og kommunens plan- og styringssystem







Overordnede lokale mål
Bodø kommune skal arbeide for å redusere de negative konsekvensene 
som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet etter 
følgende hovedmål: 

1. Tydelig folkehelseperspektiv 
2. God kvalitet og økt kompetanse 
3. Tilgjengelige tjenester og sosial inkludering 
4. Forpliktende samhandling og brukerinnflytelse 
5. Ivaretakelse av barn og pårørende. 
6. Redusert tilgjengelighet av rusmidler



Skjenke- og bevillingspolitiske mål
1. Bevillingspolitikken i Bodø kommune skal være i samsvar med alkohollovens formål, og skal innrettes 

etter lokale forhold slik at formålet oppnås. 
2. Målet med bevillingspolitikken er å bidra til at salgs- og skjenkestedene gis stabile og forutsigbare 

rammevilkår og hindre illojal konkurranse.
3. Folkehelseperspektivet skal vektlegges ved behandlingen av bevillingssaker.
4. Kontrolltiltak med et passende reaksjonsmønster skal være et sentralt virkemiddel for å sikre at salg og 

skjenking av bevillingspliktig alkohol skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Reaksjonene skal 
dessuten bidra til ryddige bransjeforhold.

5. Gjennom programmet Ansvarlig Alkoholhåndtering skal kommune, politi og skjenkenæring samarbeide 
for å skape en tryggere by og tryggere uteliv ved å unngå overskjenking og skjenking til mindreårige. 
Programmet skal minske rusrelatert vold gjennom ansvarsfull skjenking av alkohol. Bodø kommune vil 
gjennom deltakelse i programmet bidra til:

– Strukturert samarbeid mellom kommune, politi og skjenkenæring.
– Kvalitetssikring og videreutvikling av skjenkekontrollen.
– Å avholde kurs for bevillingsinnehavere og ansatte i næringen.



Tidlig innsats - lokal og nasjonal satsing
• Fokus på forebygging – delvis tilskuddsfinansiert

– Styrking og videreutvikling av helsestasjon og 
skolehelsetjeneste

– Satsing på kommunepsykologer

• Hovedsatsing på universelle tiltak, tidlig innsats 
som bærende prinsipp i kommunedelplan

– Forhindre reproduksjon av sosial ulikhet i helse
– Barnefattigdom (HOLF)

• Styrking av foreldrerollen
– Home-start, samarbeid med frivillige
– Foreldrekompasset



Kapasitetsvekst, OK
2016 2017 2018 2019 Sum

Helsesykepleier, skolehelsetjenesten 3,6 1,2 1,1 1,3 7,2
Fysioterapeut, skolehelsetjeneste 1,0 1,0 2,0
Helsesykepleier helsestasjon 0,2 1,0 1,2
Rådgiver 0,2 0,2
Helsesykepleier migrasjonshelsetjenesten 0,5 0,5
Avdelingsleder migrasjonshelsetjenesten 0,4 0,4
Jordmor migrasjonshelsetjenesten 0,4 0,4
Psykiatrisk sykepleier vg. skole 1,0 1,0 2,0
Familiesenterkoordinator 1,0 1,0
Jordmor 2,4 0,1 2,5
Psykisk helsearbeidere i skolehelsetjenesten 6,0 6,0
Lege helsestasjon 0,1 0,1
Sum 3,6 4,7 10,7 4,5 23,5



Ungdata – lokale og nasjonale trender
• De fleste ungdommer på ungdomstrinnet rapporterer at de har det bra:

– Trives på skolen
– Opplever at familien har god økonomi
– Har venner og et godt forhold til sine foreldre
– Er ikke utsatt for mobbing, trusler og vold
– Røyker eller snuser ikke
– Bruker ikke alkohol eller hasj/marihuana
– Er fysisk aktive og opplever sin helse som god

• Men: Trenden viser utvikling i feil retning på enkelte områder. 
• «Generasjon Prestasjon» på hell?
• Systematisk sosial ulikhet i helse



Ungdata, Bodø 2013, 2015 og 2019



Ungdata, Bodø 2013, 2015 og 2019



Ungdata, Bodø 2013, 2015 og 2019



Opptrappingsplanen for rusfeltet

2015 2016 2017 2018 2019
Saldert - 3 187 472 2 451 024 3 058 815 1 648 417
Akkumulert - 3 187 472 5 638 496 8 697 311 10 345 728
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2015 2016 2017 2018 2019 2016-2019
48 588 000 63 785 657 72 956 739 75 040 900 79 858 681 16 073 024

-Størst vekst på området rus (åpning av H131 i 2016)
-I tillegg kommer driftsavtaler med ideelle aktører, ca. 30 mill. i 2019. 
-Tils. 110 mill. til rus og psykisk helse for voksne i 2019

Rammeoverføringer fra staten 2016 – 2019: 10,3 mill.

Budsjettutvikling, oppfølgingstjenesten 2015 - 2019



Kapasitetsøkning, antall årsverk
Faste årsverk, oppfølgingstjenesten 2015 – 2019:

− I tillegg finansieres ca. 36 årsverk hos ideelle aktører på rusfeltet (Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon). 
− Økt satsing på forebygging: 23,5 flere årsverk i OK, herunder kommunepsykologer og  psykisk 

helsearbeidere

Tilskuddsfinansierte årsverk for voksne, 2015 - 2019:

2015 2016 2017 2018 2019 2015-19 2016-19
53,6 82,2 81,4 88,3 90,0 36,4 7,8



Lokal kunnskap - Brukerplan
• Kartlegging gjennomført i oppfølgingstjenesten i 2018 og 2019
• Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen inkludert i 2019

Antall kartlegginger pr. kategori, 2018 og 2019:
Kategori 2018 2019
Psykisk helse 253 254
Rus og ROP 141 172
Totalt 394 brukere 426 brukere

254
172

2019

Psykisk helse Rus og ROP

253
141

2018

Psykisk helse Rus og ROP

Ca. 40 prosent av 
brukerne i kategori 
rus/ROP



Brukerplan, psykisk helse

2018 2019



Brukerplan. Rus og ROP

2018 2019
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Tiltak i planperioden

• Til sammen 56 tiltak 
– Forebygging og tidlig innsats
– Oppfølging
– Samhandling og medvirkning

• I hovedsak videreføring av eksisterende tiltak, men også enkelte nye

• Tuftet på gjeldende budsjett/økonomiplan
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