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Forslag til vedtak:
Bystyret gir sin tilslutning til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2009 – 2012.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Rådmannen legger i denne saken frem forslag til ny rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2009 –
2012. Planen tar utgangspunkt i tidligere rusplan fra 2003, til mål og føringer i annet kommunalt og statlig
planverk og til intensjonene i regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet. Planen har fått tittelen Sammen
mot rus, for mestring, helse og trygghet.
Status
Siden 2003 og fram til i dag har kommunen utviklet en lang rekke tiltak for rusavhengige, eksempelvis
lavterskel helsetilbud, aktivitetstilbud og ulike botiltak som gir mulighet for rehabilitering og/eller omsorg.
Det har i perioden vært en reell økning i antall ansatte som jobber med rusavhengige både i
oppfølgingstiltak og i forhold til utredningsarbeid. Gjennom utviklingen av Offentlig servicekontor og
samarbeidsavtalen med NAV, har også samordning av tjenester overfor denne gruppen hatt et særlig
fokus.
Erfaringsmessig har svært mange av de rusavhengige problemer i forhold til bolig, arbeid, fritidsaktiviteter
og relasjoner til familie og sosialt nettverk. For å kunne lykkes i rehabiliteringsarbeidet er det viktig med
individuelt tilpasset hjelp basert på en individuell plan. Kvalifiseringsmulighetene er forsterket gjennom
NAV-reformen, men oppfølgings-tjenesten må bli enda mer målrettet i forhold til å forberede
behandling/rehabilitering, følge opp under behandling og utarbeide plan for ettervernet etter endt
behandling. Det forventes at behandlingstiden fremover blir redusert, og dette vil stille oppfølgingstjenestene
overfor flere utfordringer.
Kommunen har et høyt antall kommunale boliger for vanskeligstilte og mange botiltak spesielt beregnet for
rusavhengige. Det er likevel et press i forhold til boligløsninger, og i en del tilfeller brukes fortsatt ulike
former for midlertidige botilbud. Eldre rusavhengige med omfattende pleie og omsorgstilbud i dag mangler
et godt nok tilbud. I tillegg er det en del er ”gjengangere” mellom ulike omsorgstilbud.
Trondheim kommune har brukt mer på sosiale tjenester enn sammenlignbare kommuner de siste årene. Det
gjelder både ressurser til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, økonomisk sosialhjelp, tilbud for
personer med rusproblemer og kommunale syssel-settingstiltak. Tiltak og strategier i den nye rusplanen må
forholde seg til en vanskeligere kommuneøkonomi fremover, der presset på ulike tjenester må løses uten
økte rammer.
Hovedutfordringen vil i stor grad være å sikre samarbeid og samordning i tjenestetilbudene, internt i
kommunen og mellom kommunen og spesialhelsetjenesten. Tjenestetilbudet må fremtre som mer tydelig og
trygt for brukerne og deres pårørende.
Planen legger stor vekt på forebyggende arbeid og hvordan en kan redusere skadelige drikkemønstre og
redusere alkoholforbruk. Undersøkelser viser en urovekkende utvikling av helseskader som skyldes
alkoholbruk. Kommunen har lagt føringer for en mer restriktiv skjenkepolitikk, og her samarbeider
kommunen med politiet i Politirådet som ble formelt opprettet i 2008. Sentralt er også videreføring av
tverrfaglig arbeid for å dempe kriminalitet/rus, eksempelvis SLT-arbeidet i bydelene.
Forebyggende arbeid for å redusere skadelige drikkemønstre må for en stor del skje i skole, familie og
nærmiljø. Her er både skole, kultur og idrett viktige aktører for å skape rusfrie arenaer og positive
holdninger til rusfrihet, noe som foreldre også kan engasjere seg i.
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Mange av høringsuttalelsene til planen har fokusert på utfordringer i samhandlingen mellom ulike
samarbeidspartnere og opplevelse av et uoversiktlig hjelpeapparat. Videre er det flere kommentarer til
kommunens vanskelige økonomiske situasjon, og det er uttrykt tvil om det er muligheter for videre utvikling
for rusfeltet innenfor disse rammene. Totalt sett er kommunen berømmet for oversiktlig og godt planarbeid,
som det anbefales å følge godt opp sammen med samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner.
Konklusjon
Med bakgrunn i analysen av feltet som ligger til grunn for planen, settes følgende mål for planperioden
2009 -2012:
•

Det skal gjennomføres en felles satsning for å redusere skadelige drikkemønstre og begrense
skader av alkohol og illegale rusmidler

•

Den enkelte rusavhengige skal få mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre

•

Rusavhengige skal få tilstrekkelig helsehjelp og gis mulighet for oppfølging eller behandling gjennom
faste relasjoner i hjelpeapparatet

•

Det skal være et tilgjengelig tjenesteapparat i og utenfor normalarbeidstid, og byens borgere skal
oppleve trygghet i sitt bomiljø og i byens sentrum

•

Det skal fokuseres på samhandling, god ressursutnyttelse, tydelighet i avtaler med brukerne og et
riktig tjenestenivå og omfang av tjenester til rusavhengige

I arbeidet med å bedre livssituasjonen for rusavhengige vil det fortsatt være viktig å styrke samarbeidet
med private/ideelle organisasjoner og med brukerorganisasjoner.
Rusplanens innhold er ellers i samsvar med mål for helse og velferdstjenestene i kommunen der alle som
har behov for bistand for å mestre egen hverdag skal få nødvendig helse-fremmende og forebyggende
tjenester, oppfølging, habilitering, rehabilitering, behandling og omsorg av høy faglig karakter.
... Sett inn saksutredningen over denne linja

Rådmannen i Trondheim, 23.02.09

Tor Åm
rådmann

Boel Helgesen
rådgiver
Laila H. Lien
rådgiver
(tittel)
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Vedlegg: Rusmiddelpolitisk handlingsplan
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