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DEL 1 

 

 
Forord  
Stortinget vedtok ved revideringen av alkoholloven i 1997 å pålegge alle  

og hjelpetiltak ut fra Gran kommunes situasjon og behov.  

 

HVA ER EN RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN?  
En ruspolitisk handlingsplan er en oversikt over hva de ulike virksomheter gjør 

av rusforebyggende arbeid, konkretisert gjennom mål og tiltak. Den skal vise 

hvordan de kommunale virksomhetene skal samordne arbeidet, den skal ha med 

politiske innspill og den kan behandle prinsipielle saker. Her kan nevnes:  

• Rusmiddelomsorgen kommunene å utarbeide alkoholpolitiske 

handlingsplaner. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 1998.  

En ruspolitisk plan skal være helhetlig. Dette betyr at vi må se de 

rusmiddelpolitiske utfordringer i sammenheng, prioritere forebyggende 

tiltak generelt 

• Rusforebyggende arbeid 

• Behandling og ettervern 

 

 

Hensikten med en ruspolitisk plan 
• Fremme helhetstenking i holdningsskapende og forebyggende arbeid.  

• Redusere sosiale problemer knyttet til rus.  

• Få en oversikt over hva den enkelte virksomhet gjør i forhold til 

rusforebyggende arbeid.  

• Videreutvikle tverrfaglig samarbeid.  

 

I alkoholpolitikken er det kryssende interesser. Det skal tas hensyn til sosiale og 

helsemessige forhold, og samtidig se næringsinteressene i alkoholpolitikken. I 

Norge er det likevel en tradisjon at helse- og sosialpolitiske hensyn har vært 

svært viktige, og regjeringen anbefaler kommunene å vektlegge det 

forebyggende arbeidet. I denne planen for Gran kommune er det lagt vekt på at 

det rusforebyggende arbeidet må samordnes og koordineres på en god måte 

mellom de ulike virksomhetene og andre samarbeidspartnere. Planen sier også 

at barn og unge skal prioriteres.  

Røyking er viet liten plass i handlingsplanen. Det betyr ikke at vi ikke anser det 

som et betydelig problem. Det er et nasjonalt mål i det forebyggende 

helsearbeidet å hindre, eller utsette røykestart blant barn og unge.  
Ruspolitisk handlingsplan skal sees i sammenheng med kommuneplanen og 

andre relevante planer.  
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Innledning 
 

Lovgiving 
 

Kommunen pålegges å løse en rekke oppgaver på rusmiddelfeltet. Det er 

nedfelt visse rammer for rusmiddelpolitikken i lovgivningen. Dette gjelder i 

hovedsak følgende lover:  

 lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk, med 

revidering 1. juli 2005.  

 lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.  

 lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen 

 lov av 19. november 1982 nr, 6 om helsetjenester i kommunene.  

 lov av 17. juli 1992 om barneverntjenester.  

 lov av 5. august 1994 om vern av smittsomme sykdommer.  

 lov av 2. juli 1999 om psykisk helsevern.  

 lov av 2. juli 1999 om pasientrettigheter. 

 

 

 

Nasjonale mål og strategier 

Mange barn og unge er utsatt for rusmiddelmisbruk i nærmeste familie. 

Barn av rusmiddelmisbrukere trenger bedre ivaretakelse og bedre tilbud enn 

de får i dag. Rusmiddelpolitikken skal derfor i sterkere grad fokusere på 

risikoutsatte grupper, og tiltakene skal målrettes bedre, blant annet ved at 

samspillet mellom offentlige myndigheter og frivillige aktører styrkes. Dette 

var hovedinnledningen da den nye handlingsplanen mot rusmiddelbruk 

2006-2008 ble framlagt. 

 
Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006-2008 har følgende 

mål:  

 

Hovedmål:  

                   Redusere sosiale og helsemessige skader av rusmiddelbruk betydelig  

 

Viktige delmål:  


 Forebygge alle typer rusmiddelbruk, med særlig fokus på forebyggende 

arbeid blant barn og ungdom  
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 Bedre tilgangen til effektiv rådgiving, 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 tobakk, alkohol og narkotika. Den 

nasjonale planen mot rusmiddelproblemer vektlegger sterkt en politikk som 

regulerer tilgjengeligheten av rusmidler.  

 
  

Kommunes arbeid med planen  
Ruspolitisk- og kriminalitetsforebyggende handlingsplan 2010-2012 ble  

utarbeidet i samarbeid med ulike virksomheter i kommunen. DPS 

(Distriktspsykiatrisk senter), lensmannen og brukerrepresentanter var også  

gode medspillere i planen. 

Da planen ble vedtatt ble det presisert at en Ruspolitisk og 

kriminalitetsforebyggende handlingsplan må sees i sammenheng med 

kommunens bevillingspolitikk i forhold til salgs – og skjenkebevillinger for 

alkoholholdig drikk. Kommunen behandler Retningslinjer for behandling av 

søknad om skjenkebevilling og salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

behandles hvert 4 år, når nytt kommunestyre har tiltrådt.  

Det ble derfor bestemt at denne planen skulle evalueres i forbindelse med ny 

gjennomgang av alkoholpolitiske retningslinjer for kommunen, slik at dette 

skulle sees i sammenheng med evt. tiltak i planen. 

 

 

Overordnet mål for planen i forhold til annet planverk i 

kommunen 
Det er viktig i all planlegging å se sammenhengen mellom de ulike planene i 

kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel har følgende overordnede mål: 

 arbeide for å fremme god helse i hele befolkningen og redusere 

helseforskjeller 

  ivareta helsehensyn i all planlegging 

 legge til rette for at folk kan ta gode valg for egen helse i hverdagen 

 bidra spesielt til å fremme god helse og sunne vaner for barn og unge 

 bidra til å fremme god helse og trivsel i arbeidslivet – og spesielt for 

kommunens egne ansatte 

 det skal være trygt og enkelt for deg å ta positive valg i forhold til 

rus. 

 

 

 

MÅL 

Ruspolitisk Handlingsplan ønsker i første rekke å sette fokus på barn og 

unges bruk av rusmidler. 

Mål for det forebyggende arbeid: 

 

 Holdningsskapende arbeid 

 Heve debutalderen for bruk av alkohol med 1 år de neste 4 årene. 
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 Redusere ungdoms bruk av alkohol 

 Redusere ungdoms eksperimentering med narkotika 

 

Mål for behandling og ettervern: 

 Prioritere behandlingstilbud til rusmisbrukere og deres pårørende på et 

tidligst mulig stadium i samarbeid med 2. linjetjenesten. 

 Styrke oppfølgingstilbud/ettervern for rusmisbrukere og deres pårørende 

 

 
 

 

 

 

Plakat - Politikk for barn og unge på Hadeland 
 

Denne plakaten er vedtatt i kommunestyret 16.10.2008 og skal være førende 

for alle planer og arbeid med barn og unge i Gran kommune 

 

              Vi vil at: 

 du skal bli sett og hørt. 

 dine initiativ skal bli møtt med respekt og følges opp. 

 det skal være trygt og enkelt for deg å ta positive valg i forhold til rus.  

 det skal være trygt å vokse opp på Hadeland. 

 du behandles med respekt og likeverd. 

 du spiser sunn kost og drikker friskt vann. 

 du velger positive fritidsaktiviteter. 

 

 

 

 

 

Rusmiddelsituasjonen i Norge 
En oversiktlig beskrivelse av rusmiddelsituasjonen finnes i oversikt fra 

SIRUS i dokumentet rusmidler i Norge 2010. Av denne fremgår ingen 

alarmerende utvikling i rusmiddelbruken blant befolkningen som helhet 

eller i ungdomsgruppene. Alkoholforbruket går litt opp, mens 

narkotikamisbruket minker noe. Rapporten om Rusmiddelsituasjonen i 

Norge fra 2006 anslår at 200 000 barn lider under foreldrenes rusmisbruk. 

Denne risikoutsatte gruppen defineres som satsingsområde fra regjeringens 

side.  

Alkoholforbruk  
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Den totale alkoholomsetningen i 2006 var 6,46 liter ren alkohol pr. 

innbygger, - dette økte til 6,66 liter i 2010. I tillegg kommer det uregistrerte 

forbruket som i 2010 ble estimert til å være om lag 25-30% av det totale 

forbruket. Når det gjelder drikkemønster, ser det ut til at nordmenn har fått 

et ”kontinentalt” mønster, med vin til maten, i tillegg til det tradisjonelle 

norske mønsteret hvor det drikkes mye og sjelden. Nordmenn drikker 

dermed både ofte og mye. Alkoholrelaterte dødsfall var 345 i 2007. Tallet 

for 2009 er 387 dødsfall. 

Alkoholforbruket blant ungdom har gått noe ned fra 2007 til 2008, men 

nedgangen er forholdsvis liten. Regjeringen presiserer viktigheten av å følge 

utviklingen og fortsatt ha fokus på forebyggende tiltak. Gjennomsnittlig 

debutalder for alkohol er relativt stabil, og har gjennom flere år vært 

omkring 14,5 år for øl og 15 år for øl og brennevin.  

Narkotikamisbruk  

Narkotikamisbruket i befolkningen som helhet og i ungdomsgruppene øker 

ikke, men er stabilt på et nokså høyt nivå. Andelen ungdom som har prøvd 

cannabis har gått ned fra 11 prosent i 2007 til 10,5 prosent i 2008.  

Antall narkotikarelaterte dødsfall gikk ned fra 200 i 2007 til 179 i 2008. 

For mer informasjon: http://statistikk.sirus.no/sirus/ 

 

 

Alkohol og narkotikasituasjonen i Gran 

 
 Tall fra spørreundersøkelsen Ungdata2011 

Kompetansesenter Rus- region øst (KoRus-Øst) gjennomførte våren 2011 en 

undersøkelse blant ungdomsskoleelever i Gran kommune. Undersøkelsen ble 

gjennomført etter det nye konseptet for ungdomsundersøkelser, Ungdata.  

Ungdata har et felles opplegg og brukes i alle ungdomsundersøkelsene som 

gjennomføres i de kommunene som Kompetansesentrene for rus og NOVA 

(Norsk institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring) gjennomfører. 

Spørreundersøkelsen Ungdata 2011 legges med som vedlegg til planen. 

 

 
 

 

 
 

 

Politiet 

 
Politiet vil fortsette det gode samarbeidet gjennom Politirådet og ønsker å 

opprettholde den gode kontakten med skolene i Gran kommune.  
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Politi og skolen 

 Holde opplegg for elever i 9. klasse med tema valg og rus. 

 Delta på foreldremøte i 9. klasse med tema rus og tegn og symptomer på 

rusbruk. 

 Tilby å stille på foreldremøte i 6. klasse med temaet foreldre som 

rollemodell.  

 

 

SLT- modellen i Gran kommune 

Den overordnete styringen av SLT-arbeidet forankres gjennom en 

styringsgruppe på høyeste nivå i kommunen. Styringsgruppens mandat er å 

etablere de overordnete rammene for kommunens totale innsats for 

forebygging av kriminalitet blant barn og unge. Gran kommunens 

representanter i politiråd danner styringsgruppe for SLT. 

Politiråd for Gran- og Lunner kommune 

Ordførere for Gran- og Lunner kommune. 

Rådmannsrepresentanter for Gran kommune og Lunner kommune 

Lensmann for Gran- og Lunner kommune  

SLT-koordinator Gran kommune 

SLT- koordinator Lunner kommune 

 

SLT- koordineringsgruppe.   

Koordineringsgruppens mandat er blant annet å drøfte praktisk koordinering 

av prioriterte tiltak. Drøfte aktuelle problemområder på tvers av 

sektorgrensene, "gråsoneproblematikk" og uavklarte ansvarsfelt. Komme 

med forslag til prosjekter/strategi/tiltak, og sørge for at disse nedfelles i 

interne planer og iverksettes.  

 

SLT- Fagteam. 
Det er SLT-fagteam ved Gran ungdomsskole, Bjoneroa skole og Brandbu 

ungdomsskole. Fagteam består av faste medlemmer fra barnevern, psykisk 

helse og politiet. I tillegg kommer hver enkelt skoles helsesøster og 

sosiallærer.  

 

 

Ungdoms-LOS NAV og miljøarbeiderstilling i Hadeland 

videregående skole 

 
 NAV Hadeland og NAV Jevnaker har en person som arbeider som 

ungdomslos. Stillingen inngår i ”Ungdomsteamet i NAV” på 

Hadeland der målgruppen er risikoutsatt ungdom i alderen 16-24 år 

som har droppet ut eller står i fare for å droppe ut eller velge vekk 

videregående skole. Målet er at ungdom får videregående opplæring 

eller arbeid/annen aktivitet. Ungdomslosen følger opp ungdommene 

tettere enn veiledere i NAV eller det andre i det offentlige 

hjelpeapparatet har mulighet for.  
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.  

 

 NAV Hadeland har en person som arbeider som miljøarbeider ved 

Hadeland videregående skole. Dette er en prosjektstilling  aom 

finansieres av tildelte prosjektmidler ut 2012.  
 

 Målet er å fange opp de elevene som er i ferd med å velge bort 

videregående skole, før de faktisk gjør det. Dette i tett samarbeid 

med lærer, rådgivertjeneste og oppfølgingstjenesten og 

ungdomslosen i NAV, samt det totale tiltaksapparatet innenfor 

NAV. 

Målet med denne stillingen er å fange opp de elevene som er i ferd 

med å velge bort videregående skole, før de faktisk gjør det. Dette i 

tett samarbeid med lærer, rådgivertjeneste og oppfølgingstjenesten 

og ungdomskontakt i NAV samt det totale tiltaksapparatet innenfor 

NAV.  

 

Foreldrenettverk i skolen 
Miljøskapende foreldrenettverk betyr at foreldre til unger som er mye 

sammen, som for eksempel en skoleklasse, blir kjent med hverandre slik at 

de på en naturlig måte kan ha en del kontakt og samvær for å drøfte forhold 

av felles interesse som angår barna. Nettverket kan ta initiativ til 

miljøskapende fellesarrangementer, samtaler rundt grensesetting, samarbeid 

om henting av barn etter arrangementer osv. 

 

Det er hele tiden foreldrene selv som må ha ansvaret og bestemme 

aktiviteten i nettverket, men det kan skje i samarbeid med skolen eller som 

en forlengelse til allerede etablerte klasseforeldregrupper. Det er viktig også 

å ivareta ungdommens engasjement og ressurser, derfor er det vesentlig å 

engasjere ungdommen i nettverksarbeidet og etablere holdninger mot rus. 

Miljøskapende foreldrenettverk er et av hovedtiltakene i handlingsplanen. 

Gran kommune ønsker fortsatt å sette fokus på foreldrene som rollemodeller 

samt holdninger til bruk av rusmidler når barn og unge er tilstede. Det er et 

mål å utsette ungdommens alkoholdebut, og redusere forbruket generelt. 

 

 
 

 Foreldrekvelder på skolene med rus som tema. 
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Alle skoler skal tilstrebe å avholde foreldrekvelder med politiet til stede for 6. 

klasse og 9. klasse der foreldrenes rolle i russammenheng er tema. De voksne 

skal også få tilbud om å lære om ulike typer narkotika og lære å ”tyde” signaler 

på bruk av narkotika. FAU i samarbeid med skoleadministrasjonen står for 

arrangering.  

 

 

 

Kulturtiltak  
Rusfrie treffsteder 

Ungdom ønsker å møte annen ungdom på utesteder, konserter og andre festlige 

arrangement. Det 

er viktig at det finnes rusfrie alternativ, noe som også er en forutsetning for 

ungdom under 18 år. 

Kommunen må støtte opp om rusfrie tiltak blant annet natt til 1. og 17. mai. 

 

Ved tildeling av kommunale midler til lag og foreninger understreker 

kommunen forventninger om 

rusfritt miljø ved alle arrangementer når målgruppa for virksomheten er under 

18 år. 

 

 
Bilde: Apotekgården i Brandbu 

 

Apoteket Ungdomsklubb 

Ungdomsklubb for ungdom i alderen 13-18 år i Apotekergården i Brandbu 

tre fredager i måneden. I tillegg til ungdomsklubben er det åpen nettkafé på 

tirsdager mellom kl. 18.00 - 21.00 i Apotekergården 

 

Ungdomskafeen på Lidskjalv. 

Klubben holder åpent hver onsdag fra kl. 18.30 - 21.30 gjennom skoleåret 

og er åpen for ungdom fra 13- 18 år. Klubben drives av 

Frivillighetssentralen med støtte fra Gran kommune og er basert på frivillige 

voksnes engasjement og innsats. 

 

Rusfrie treffsteder for ungdom 
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Natt til 1. mai og natt til 17. mai arrangeres ungdomskonserter. Det 

organiseres også mange gode aktiviteter for ungdom i skolens vinter- og 

høstferie hvert år. Programmet spenner fra dansekurs, alpintur, klatretur, 

gokart kjøring, gode filmer på kinoen og mange spennende bøker å låne på 

bibliotekene. 

Gran kommune samarbeider med frivillige om klubbtilbud for 5. - 7. 

klassinger på Grymyr, Jaren og Bjoneroa. Tiltakene - kalt Nærmiljøtiltak - 

støttes økonomisk av kommunen, men drives av frivillige som står 

ansvarlig for innholdet i klubbene. 

 

I tillegg til kommunale tiltak er det flere frivillige lag og foreninger, samt 

kirken som arrangerer mange gode forebyggende tiltak for barn og unge. 

 

 Nattevandrere 
Frivilligsentralen og Gran Røde Kors organiserer i dag omlag 30 nattevandrere. 

To til tre personer patruljerer i Brandbu- og Gran sentrum ved behov, særlig 

kvelder og netter hvor det er forventet stor aktivitet. Dette er et viktig arbeid for 

å gjøre nattelivet tryggere for ungdom. Kommunen må være positiv og støtte 

opp om aktiviteten. 

 

 

Helse og omsorgstjenester 
 

Helsestasjon for ungdom  

Tilbudet skal være gratis, og det er ingen timebestilling. På helsestasjon for 

ungdom kan ungdom komme med vansker og spørsmål knyttet til 

 seksualitet  

 kjønnssykdommer  

 spiseproblemer  

 psykiske problemer  

 rusproblemer 

 TRG- Råd, veiledning og testing 

Tverrfaglig Rusforebyggende Gruppe fungerer som en rådgivningsgruppe for 

voksne og unge i forhold til mistanke om rus og rusproblemer. Gruppa består av 

representanter fra barneverntjenesten, helsestasjon, lensmannskontoret og NAV. 

På helsestasjon for ungdom kan ungdom teste seg med hensyn til bruk av 

narkotika. Erfaringer viser at foreldre og ungdom ofte kommer i konflikt når 

foreldrenes mistenksomhet truer tillitsforholdet mellom dem og ungdommen. 

Hverdagen preges av diskusjoner om ungdommen bruker, eller ikke bruker 

narkotika. Det er derfor utarbeidet en urinprøvekontrakt og plan for videre 

oppfølging av den enkelte som går inn på en slik kontrakt. 

 

Psykisk helsetjeneste 
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Psykisk helsetjeneste i kommunen er tiltak rettet inn mot mennesker med 

psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, deres familier og 

nettverk. Psykisk helsearbeid er både et kunnskap og et praksisfelt, og det 

omfatter også et arbeid på systemnivå som forebygging av psykiske lidelser, 

opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke stigmatisering og 

diskriminering.  

Målsetting med psykisk helsearbeid i kommunen er å bidra til å fremme 

selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for 

mennesker med psykiske lidelser. Det skal være en målrettet, faglig fundert 

og samordnet innsats for å gi brukerne tilbud i nærmiljøet. 

Psykisk helsetjeneste har i dag 5 ansatte i 100% stilling, hvorav en spesielt 

arbeider i forhold til barn og unge. I tillegg har vi dagsenter som er åpent tre 

ganger i uken hvor det er ansatt 2 personer i 50% stilling. 

Nytt bygg i Haugsbakken er under oppføring. Det skal bli et hus med til 

sammen 7 leiligheter og med heldøgns personal base i samme bygg som 

skal være boliger til mennesker med psykiske lidelser. I tillegg skal 8 

leiligheter i ”rekke”, på samme område, tilbys som bolig til mennesker med 

psykiske lidelser som kan trenge en viss nærhet til heldøgns bemanning. 

 

 

POSOM (Psykisk og sosial omsorg ved ulykker/kriser og katastrofer) 

Gran kommune har et kriseteam som kalles POSOM gruppe. 

Posom gruppa blir varslet av kommunens ordinære beredskaps og er en 

oppsøkende tjeneste som tar kontakt med mennesker som har vært utsatt for 

en krise eller katastrofe i samråd med de berørte. 

Gruppa består av personer som er tilknyttet helse, sosial, kirken/livssyn 

redningstjeneste m.m. 

Posom gruppa kan bidra med å være en profesjonell samtalepartner for å 

bearbeide ulike hendelser. 

Posom gruppa har ingen fast vaktordning, men er tilgjengelig for nødetater, 

beredskapsenheter som trenger bistand fra denne typen fagressurs.  

 

 

Spesialisthelsetjenesten 
Opptrappingsplanen for psykisk helse hadde som målsetting å gi mennesker 

med psykiske lidelser mulighet til å leve et mest mulig normalt liv, preget 

av deltakelse, uavhengighet og evne til å mestre eget liv. I denne 

sammenheng ble det etablert DPS over hele landet og ressursene ble fordelt 

i forhold til befolkningsgrunnlaget. Poliklinikk Hadeland er en viktig 

samarbeidspartner for kommunen. 

 

DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland 

Poliklinikk Hadeland er organisert i team som forestår ulik behandling. 

Poliklinikken har et eget rusteam som foretar utredninger, behandling og 

oppfølging av ruspasienter 

De har også øyeblikkelig hjelpfunksjon som er lagt til Sykehuset på 

Reinsvoll.  

 

Rus 
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Rusmiddelmisbrukere har samme rett til helsetjenester som resten av 

befolkningen. I de senere år er det lagt mer vekt på utbygging av poliklinisk 

behandling ift rusmiddelbrukere. Derfor er det lagt tverrfaglig spesialiserte 

rusteam til poliklinikkene.  

 

Kommunens ansvar med henhold til rusreformen er ikke endret ift primære 

tjenester som råd og veiledning, praktisk og personlig bistand og 

omsorgstiltak. Men spesialisthelsetjenesten plikter til adekvat utredning av 

pasienter.  

 

 

     Rehabiliteringstilbud til rusmisbrukere 

 
Det er også kommunens ansvar å bidra til at rusavhengige mennesker 

kommer inn i, samt å følge opp mennesker i ulike former for rehabilitering. 

Rehabiliteringsopplegg kan arte seg på ulike måter, da mennesker er 

forskjellig. Opplegget utarbeides i samarbeid med bruker og andre relevante 

samarbeidspartnere. Noen tiltak som kan benyttes i opplegget er følgende:  

 

Veien videre 

Et prosjekt som drives av Blå Kors utvikling. Prosjektet er rettet mot 

personer i LAR (se over) og er et tiltak med fokus på fritidsaktiviteter med 

tett oppfølging av prosjektleder. 

 

Kirken i Brua (KiB) 

Et tilbud fra Kirkekontoret, blant annet støttet med midler fra Gran 

kommune. Et lavterskel tilbud til blant andre rusmiddelmisbrukere som har 

behov for sosialt samvær, samvær og et måltid. 

 

En bedre hverdag  

En bedre hverdag er et lavterskel arbeidsmarkedstiltak som finansieres med 

statlige tiltaksmidler.  

 Tiltaket er rettet mot ungdom som faller ut av videregående skole og/eller 

som ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinære arbeidsmarkedstiltak. I tiltaket 

arbeides blant annet med motivasjon, sosial trening, relasjonskompetanse, 

tilvenning til arbeidsliv og å gi gode mestringsopplevelser. 

 

Institusjonsopphold 

Kommunen henviser til vurdering av institusjonsplasser ved Sykehuset 

Innlandet, poliklinikk Hadeland. Statlige plasser benyttes primært. Ved 

fullført behandling følges pasientene opp i henhold til Lov om sosiale 

tjenester. 

 

LAR – Legemiddelassistert rehabilitering 

LAR er en del av rusbehandlingen som ikke er hjemlet i lov, men er regulert 

gjennom særskilte retningslinjer fra departementet og forskrift om 

rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Behandlingsformen 

krever et nært samarbeid mellom spesialistnivå og kommunal helse- og 

sosialtjenesten. 
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I Gran er det 16-17 personer under Legemiddelassistert rehabilitering 

(LAR). Alle har ansvarsgruppe rundt seg som koordineres av kommunen. 

Medikamenter i LAR er metadon, Subutex og Subuxone. LAR er 

behandling og rehabilitering for personer med langvarig opiatmisbruk 

(heroin, morfin og lignende) og krever akseptabelt boforhold og 

regelmessighet i forhold til inntak av medisiner, i tillegg til avhold fra illegal 

medisinering. 

 

Boliger 

Boliger for rusavhengige er svært viktig. Dette temaet er spesielt behandlet i 

Boligsosial handlingsplan. 

 

Boveileder 

Gran kommune har sammen med Lunner kommune i NAV, fått midler til 

prosjektet ”Boveileder”. Det er ansatt to personer til dette arbeidet. 

Prosjektet varer ut 2012. Prosjektet ble igangsatt da en i den tidligere 

sosialtjenesten erfarte at en stor andel brukere har redusert boevne. Dette 

bidrar til marginal tilknytning til boligmarkedet. Dette gjelder både den 

yngste gruppa (18- 25 år) samt også eldre voksne. Ved ikke å mestre egen 

bosituasjon, øker problemene med å mestre eget liv og delta i aktivitet, 

skole eller arbeid. Målgruppa i dette prosjektet er bostedsløse, eller 

mennesker som står i fare for å miste bolig på grunn av redusert boevne. Det 

legges særlig vekt på det forebyggende perspektivet gjennom å prioritere 

risikoutsatt ungdom 18-24 år, barnefamilier og brukere med sammensatt 

problematikk (rus/psykiatri). Det overordnete målet er at alle brukere NAV 

har kontakt med, skal ha en tilfredsstillende bosituasjon. Det er brukers 

behov som styrer arbeidet fra boveilederne. Dette er et arbeid som bør 

styrkes fremover og ses i sammenheng med den planlagte byggingen av 

boliger for vanskeligstilte. I flere av disse boligene vil det være behov for 

bemanning 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAN KOMMUNE  15 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 

 

 

Del 2 

 
 

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM 

SKJENKEBEVILLING OG SALGSBEVILLING FOR 

ALKOHOLHOLDIG DRIKK I GRAN KOMMUNE 
 
 

Alkoholloven er ikke endret vesentlig de siste årene innen de områdene som omhandler 

kommunens myndighet og oppgaver. 

Reduksjon av åpningstider for steder med skjenkebevilling har vært et aktuelt tema den 

senere tid. 

 

 

 

RETNINGSLINJENES FORMÅL 

 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven) med tilhørende forskrifter 

gir kommunen myndighet til å tildele salgs- skjenkebevilling. Bevillingen gis for 4 år 

om gangen, og opphører senest 30 juni året etter et nytt kommunestyre tiltrer. 

Bakgrunnen for å knytte tildelingspunkt til ny kommunestyreperiode er bl.a. at ethvert 

kommunestyre skal kunne danne seg egen alkoholpolitikk. 

 

Retningslinjene skal sikre likebehandling av søknader om skjenkebevilling og 

salgsbevilling i Gran kommune. De skal ivareta næringspolitiske, så vel som helse og 

sosialpolitiske hensyn. 

Retningslinjene skal være et tillegg til Ruspolitisk handlingsplan.  

Retningslinjene er ikke uttømmende for krav til bevillingshaver, saksgang i kommunen, 

krav til gjennomføring av skjenking, kontroll o.s.v. da disse forhold er nøye beskrevet i 

lov og forskrift. (Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven). 

 

Gran kommune har de siste kommunestyreperiodene benyttet egne retningslinjer for 

saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger, vedtatt av kommunestyret. Dersom det 

skal vedtas vesentlige endringer i retningslinjene, forutsettes det at næringen varsles ved 

kunngjøring og saken sendes på tilstrekkelig høring før vedtaket fattes.  

 

 

BEVILLINGER 

 

Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses egnet 

til å ha salgs-/skjenkebevilling. Det skal tas hensyn til tidligere erfaring med søkers 

utøvelse av bevillingen i form av brudd på vilkår som er satt for salgs-/skjenkebevilling, 

endringer av driftskonsept, vandelsmessige forhold, og evt. negative erfaringer med 

tidligere driftsform i forhold til ordensmessige problemer, trafikale forhold og hensynet 

til lokalmiljøet generelt.  
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1. BEVILLINGSTYPE 

 

Bevillingen kan være for skjenking av: 

 Øl- lavere enn 4.75% 

 Øl og sterkøl 

 Øl og vin (opp til 22%) 

 Øl, sterkøl og vin 

 Øl, vin og brennevin 

 Øl, sterkøl, vin og brennevin 

 

Alminnelig bevilling 

Dersom det gis bevilling til å skjenke vin eller brennevin må det også gis bevilling til å 

skjenke svakere alkoholholdige drikk dersom det er ønskelig. 

Hvis skjenkestedet allerede har bevilling for skjenking av øl og vin, kan en ambulerende 

bevilling for brennevin tildeles stedet for en bestemt anledning. 

 

Ambulerende bevilling 

Kommunen kan gi inntil 7 ambulerende skjenkebevillinger på en enkelt dag. 

Ambulerende bevilling gjelder kun for skjenking av deltakere i sluttet selskap. De 

ambulerende bevillingene omfatter øl, sterkøl, vin og brennevin. 

 

Utvidet bevilling 

Skjenketid kan utvides for en enkelt anledning, men innenfor lovens rammer. 

Bevillingsmyndighetene kan for en enkelt anledning tillate at bevillingen utvides til å 

gjelde utenfor skjenkestedet, eller i andre lokaler. 

 

 

2. TILDELING AV BEVILLING ETTER VIRKSOMHETENS ART 

 

Begrensninger i tildeling: 

1. Skjenkebevilling gis ikke til arrangement som i aktivitet og form er rettet mot 

barn og ungdom. 

2. Skjenkebevilling gis ikke ved idrettsarrangementer. 

3. Virksomhet som framstår som detaljhandel av blader, søtsaker, f. eks 

storkiosker, kan ikke tildeles skjenkebevilling. 

4. Skjenkebevilling gis ikke til gatekjøkken, typiske hurtigmatspisesteder og 

lignende. 

 

Tildelinger: 

1. Overnattingsbedrifter med restaurant/middagsservering, restauranter og 

betjente selskapslokaler kan få tildelt skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og 

brennevin. Med restauranter menes spisesteder med regulære åpningstider. 

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SKJENKEBEVILLING FOR 

ALKOHOLHOLDIG DRIKK 
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Etablissementer som i det vesentligste er diskotek, pub eller bar kommer ikke 

inn under dette punkt. 

2. Mindre spisesteder som kafeteria, kafé, o.l. kan få tildelt skjenkebevilling for 

øl, sterkøl og vin. 

3. For diskotek, pub og bar som separat virksomhet gjelder følgende: Dersom 

etablissementet har satt aldersgrense til min. 20 år, vil etablissementet kunne få 

tildelt skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin, uten denne 

aldersbegrensningen vil de kunne få tildelt bevilling for øl, sterkøl og vin. 

4. Organisasjoner, lag og foreninger kan ved enkeltarrangement som eks. ved 

markering av begivenheter, dansegalla m.m. gis bevilling for skjenking av øl, 

sterkøl og vin. 

 

Dersom virksomhetens art endres i løpet av bevillingsperioden må ny søknad    

fremmes. 

 

3. SKJENKETID 

 

1. Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk kan gis innenfor følgende 

tidsperiode: 

Øl, sterkøl og vin:             0800 – 0100 

Brennevin:                        1300 – 0100 

Natt til lørdag og natt til søndag, samt alle dager i perioden fra og med 

25.desember til og med 1. januar, kan skjenking innvilges til kl 02.00. 

Skjenketiden settes til kl 02.00 før høytidsdager og helligdager og fra 

palmesøndag til 1. påskedag. 

2. Dersom bevillingen gjelder overnattingsbedrifter med selskaps/kurslokaler eller 

betjente selskapslokaler som også omfatter deler av hage, terasse e.l. gjelder 

samme skjenketid ute som inne. 

3. Dersom skjenkesteder i tettstedene, som ikke er selskapslokaler, innvilges 

bevilling som omfatter areal ute skjenketid til kl. 23.00. 

4. Ved utvidelse av skjenkested for en enkelt anledning og for ambulerende 

bevilling settes samme skjenketid som i pkt. 3.1  

 

Konsum av utskjenket alkohol må opphøre senest 30 min. etter skjenketidens utløp. 

 

4. KONTROLL 

Rådmannen engasjerer kontrollør, ansatt eller firma, som foretar kontroll ved 

skjenkestedene, i henhold til lov og forskrift. Formannskapet er kommunens utvalg for 

skjenkekontroll. 

 

 

5. REAKSJONER VED OVERTREDELSE 

Følgende reaksjoner kan gis ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser: 

1. Skriftlig advarsel 

2. Midlertidig inndragning av bevillingen 

3. Inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden 

4. Anmeldelse av forholdet 

Reaksjonen vil normalt tre i kraft 14 dager etter endelig politisk vedtak om 

reaksjonsform. 
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6. KRAV TIL BEVILLINGSHAVER OG ANDRE PERSONER 

Bevillingshaver og andre personer må ha vist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens form og regnskapslovgivningen. Styrer og stedfortreder må ha 

dokumentert kunnskap om serveringsloven og alkoholloven. 

Det skal også innhentes uttalelser fra skatte- og avgiftsmyndighetene, sosialtjenesten og 

politiet.  

 

7. DIVERSE 

Endring av retningslinjene avgjøres av kommunestyret. 

Inndragning av bevilling som reaksjon på kontrollrapport avgjøres av kommunestyret. 

Avgift for salgs- og skjenkebevillinger betales forskuddsvis for ett år om gangen etter 

stipulert omsetning. 

Blir avgift ikke betalt eller unnlater bevillingshaver å etterkomme kommunal 

anmodning om innsending av omsetningsoppgave som beregningsgrunnlag for avgiften, 

kan bevillingen inndras inntil dette er i orden. 

 

Avgiften skal i sin helhet øremerkes til: 

1. Kontrollvirksomhet 

2. Informasjonsarbeid 

3. Holdningsskapende arbeid 

4. Rusforebyggende arbeid 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM 

SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK I GRAN KOMMUNE 

 

1. Bevillingstype 

Gran kommune kan kun gi salgsbevilling til den som har handelsrett etter handelsloven. 

Disse bevillingene gjelder for salg av øl - laver enn 4,75 % alkohol. 

Salg av øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 % alkohol kan bare foretas av A/S 

Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling. 

 

2. Salgstid 

Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 8.00 til 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på 

lørdager. Dagen før høytids- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder 

ikke dagen før Kristi Himmelfart. 

Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, eller på 

valgdagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming 

vedtatt av lov. 

 

3. Krav til bevillingshaver og andre personer 

Bevillingshaver og stedfortreder må ha vist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens formål. Det skal innhentes opplysninger fra skatte- og 

avgiftsmyndighetene. Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om 

alkoholloven. 
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Inndragning av bevilling som reaksjon på kontrollrapport avgjøres av kommunestyret.. 
 

DEL 3 
 

 

Delegering 

 
 

Retningslinjene for skjenkebevilling og salgsbevilling av alkoholholdig drikk skal sikre 

likebehandling av søknader om skjenkebevilling og salgsbevilling i Gran kommune. De 

skal ivareta næringspolitiske, så vel som helse og sosialpolitiske hensyn. 

 

Gran kommune har i mange år hatt egne retningslinjer for saksbehandling av salg og 

skjenkebevillinger. 

Retningslinjene gir klare bestemmelser om kravene for bevillingen, begrensninger, ulike 

typer bevillinger, åpningstider, kontroll og reaksjoner ved overtredelser. Retningslinjene 

skal sikre likebehandling av søknader om salg- og skjenkebevilling. 

Likebehandling er et viktig prinsipp i følge Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 

m.v (Alkoholloven)  

 

Retningslinjene vedtas av kommunestyret. I tillegg behandler kommunestyrer hver 

enkeltsak om søknader om salg og skjenkebevillinger. Alle enkeltsakene utarbeides i 

henhold til Alkoholloven og kommunens egne retningslinjer som er vedtatt av 

kommunestyret. 

 

Rådmannen mener derfor at enkeltsaker om salg- og skjenkebevillinger kan delegeres til 

rådmannen. Dersom søker innfrir alle kravene i følge alkoholloven og Gran kommunes 

retningslinjer skal søknadene kunne innfris, -dette i følge Gran kommunes retningslinjer 

for søknad om salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk. 

 

 

Rådmannen foreslår derfor følgende delegering: 

 

1. Tildeling av salg og skjenkebevillinger i henhold til Alkoholloven § 1-7 

delegeres til Rådmannen.  

 

2. Ambulerende skjenkebevilling,  i henhold til alkoholloven § 4-5, delegeres rådmannen. 
 

3. Utvidet skjenkebevilling for en bestemt anledning, i henhold til alkoholloven  § 4-4, 

delegeres rådmannen. 
 

4. Kontroll med kommunale bevillinger, i henhold til § 1-9, delegeres rådmannen 

 

5. Reaksjoner ved overtredelse, punkt 5.1 i henhold til Retningslinjene for behandling av 

søknad om skjenkebevilling og salgsbevilling for alkoholholdig drikk i Gran kommune, 

delegeres rådmannen. Øvrige reaksjoner ved overtredelse (punkt 5.2 - 5.4) behandles av 

kommunestyret. 
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