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Behandling:
Elin Marie Andreassen (FrP) foreslo:
1. Bystyret understreker at forebyggende arbeid blant barn og unge kan være avgjørende for å
oppnå gode resultater, og redusere behovet for avhjelpende og rehabiliterende tiltak i fremtiden.
Det må derfor være et sterkt fokus på forebyggende arbeid i skolen, og andre arenaer hvor barn
og unge oppholder seg.
2. Bystyret vil advare mot å problematisere all form for bruk av rusmidler, og bruk av
skremselspropaganda overfor barn og unge. I det forebyggende arbeidet bør det derfor komme
klart frem at det er et tydelig skille mellom det en kan betrakte som normal bruk av rusmidler hos
voksne, og misbruk av rusmidler hos barn og unge.
3. Følgende tas ut av planen: Det legges frem en sak til politisk behandling om innføring av kortere
skjenketid for brennevin enn øl/brennevin for restauranter i Midtbyen.
4. Følgende tas inn i planen: Samarbeid, dialog og rapportering mellom skole, barnevern og politi
må styrkes. Ved sterk mistanke om misbruk hos mindreårige, må politi/barnevern kobles inn på
et tidlig tidspunkt. Det må utvises nulltoleranse overfor rusmidler i skolen.
Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet følgende merknad pva FrP:
Bystyret ber rådmannen om å prioritere midler til oppfølging av Rusmiddelpolitisk handlingsplan, ved
utarbeidelse av budsjett og økonomiplan for Trondheim Kommune.
Ungdomsundersøkelsen fra 2005 viser at et klart skille mellom bruk av alkohol og bruk av narkotiske
stoffer, hvor alkohol er mest utbredt. Bystyret vil fastholde at det er svært viktig med fokus på et
hvert rusmiddel i det forebyggende arbeidet.
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo alternativ til punkt 1 i innstillingen:
De to eksemplene i klamme taes ut; (Juvente) og (RiO).
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) foreslo alternativ til pkt 1 i innstillingen:
Kompetansemiljø og ideelle organisasjoner innenfor rusfeltet inviteres til å delta, men det må normalt
unngås å bruke tidligere rusmisbrukere på skolene, som , ifølge forskerne, lett kan fremstå som
modige idealer både på fortid og nåtid.
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Dorthe Stevik Ommedal (KrF) foreslo tilleggsforslag til innstillingen pkt 1:
Bystyret ønsker følgende innarbeidet i arbeidsplanen:
1) Trondheim kommune vil bidra til at rusmisbrukere i størst mulig grad selv får velge
behandlingstilbud.
2) Trondheim kommune vil bidra til at rusmisbrukere som er motiverte til et rusfritt
behandlingstilbud/botilbud må ha rett til det, og ikke bli sendt til et sted hvor rusmiddel
aksepteres eller er tilgjengelig.
3) Trondheim kommune vil bidra til å styrke og støtte forebygging gjennom rusarbeid i frivillig
sektor.
Dorthe Stevik Ommedal (KrF) fremmet følgende merknad pva KrF:
a) Bystyret støtter henstillinger som kom fram under høringsmøtet om behov for flere akutt- og
avrusningsplasser, at man unngår hyppige skifter av saksbehandlere og at studentene må få en
plass i rusplanen, for eksempel med et fast årlig møtepunkt med kommunen, hvor rusforebygging
blir håndtert. Det understrekes viktigheten av prinsipper som nærhet til brukerne og fokus på
deres primærbehov, - og stabilitet og forutsigbarhet i en individuell tilpasset oppfølging.
b) Konkrete forebyggings- og behandlingstiltak må følges opp med penger. Det må unngås
budsjettkutt på fritidsaktiviteter for ungdom som kan virke forebyggende mot alkohol- og
rusmisbruk.
Mona Bjørn (R) foreslo:
Den vedtatte nedleggingen av ungdomsbasen, kutt i barne- og familietjenesten, kutt i antall rusplasser
samt kutt i tiltaksplasser for de som står lengst unna arbeidslivet er uforenlig med planens intensjoner.
Michael Setsaas (H) foreslo tilleggsforslag til innstillingen pkt 2:
Det gjeninnføres en stasjonær bemanningsbase ved Bakklandet Bo- og tjenestetilbud. Rådmannen
bes komme tilbake med forslag til hvordan inndekning skal skje.
Votering: (83 medlemmer til stede)
Innstillingen innledende avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Ommedals endringsforslag fikk 3 stemmer (3KrF) og falt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Vindheims forslag ble Vindheims forslag enstemmig
vedtatt.
Innstillingen pkt 2 unntatt pkt 2d ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2d ble vedtatt mot 3 stemmer (3R)
Ommedals tilleggsforslag til innstillingen pkt 1 fikk 34 stemmer (11H, 13FrP, 3V, 3KrF, 2MDG,
1PP, 1DEM) og falt.
Setsaas’ forslag fikk 34 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
Andreassens forslag 1 fikk 25 stemmer (13FrP, 3V, 3KrF, 3R, 1MDG, 1PP, 1DEM) og falt.
Andreassens forslag 2 fikk 14 stemmer (13FrP, 1DEM) og falt.
Andreassens forslag 3 fikk 17 stemmer (13FrP, 2V, 1PP, 1DEM) og falt.
Andreassens forslag 4 fikk 31 stemmer (13H, 13FrP, 3R, 1PP, 1DEM) og falt.
H, V, KrF, R, DEM, PP sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
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FrP, V, R, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF pkt a., som dermed ble en
mindretallsmerknad.
V, R, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra KrF pkt b., som dermed ble en mindretallsmerknad.
KrF, V, PP, DEM, MDG sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
V, KrF, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
Bystyret gir sin tilslutning til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2009 – 2012, med følgende
endringer:
1. Ung til Ung metodikk og eller brukerorganisasjoner inviteres til å delta.
2. Følgende innarbeides i planen:
a. En ruspolitikk med tilstrekkelig behandlingskapasitet for mennesker med rusproblemer, slik
at alle som vil får rask hjelp og individuell tilpasset behandling.
b. En bedre sammenheng mellom tiltak innenfor forebygging, behandling og ettervern.
c. Å styrke informasjons- og holdningsskapende arbeid i sammenheng med skolen.
d. Å styrke samordningen mellom ulike offentlige etater og det frivillige hjelpeapparatet.
e. Bystyret er opptatt av å ha et godt rusforebyggende arbeid i skolen og på de unges
fritidsarena. De forebyggende tiltaka vi setter inn i skolen må være basert på
elevmedvirkning og en tilpassa metodikk som tar ungdom på alvor.
f. Bystyret framhever at rusforebygging også handler om å ha hele livet til ungdom i fokus. Det
bør være en kopling til deltakelse i det øvrige samfunns og arbeidsliv, samt kulturliv. Her
kan både grunnskoler og vgs. spille en viktig og avgjørende rolle
g. Innsatsen for å hindre sosial utstøting og risiko for framtidig rusmisbruk bør styrkes bl.a. ved
å forhindre frafall i skolen og ved å utvikle trygge og inkluderende fritidsarenaer for ungdom.
Bystyret viser til vedtak om en ungdomsgaranti jfr. den vedtatte Fattigdomsplanen.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SP, SV, R, PP, FrP, H, KrF, V, PP, DEM, MDG:
Planen gir et godt bilde av dagens tilbud til rusavhengige.
Det er viktig å videreutvikle og opprettholde tilbud og tjenester som er godt fungerende, samt styrke
det forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeidet, særlig rettet mot unge.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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