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1. Innledning 

 
 

Etter alkohollovens § 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide alkoholpolitisk handlingsplan. En 

rekke andre lover pålegger også kommunen å løse oppgaver på ”rusmiddelfeltet”. Ut i 

fra lovenes intensjoner og kommunenes egne behov bør kommunene føre en enhetlig og 

helhetlig politikk ved at de ser bevillingsordninger og annen forebygging i sammenheng med 

arbeidet på rehabiliteringsområdet. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler derfor kommunene å 

utarbeide en helhetlig Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Modum kommune har hatt en plan i 

over 20år. 

 

Det er viktig å sikre en helhetlig integrering av denne planen i kommunen. Bruk av rusmidler 

er ikke bare et sosialt problem, men også et helseproblem. Helse- og sosiallovgivningen er 

innrettet slik at innbyggerne har lik rett til tjenestetilbud uavhengig av alder og årsaken til 

helseproblemet. Problemer knyttet til alkohol, narkotika og vanedannende legemidler 

forutsetter tverrfaglig/tverretatlig samarbeid for å kunne bli løst. Dette vil hindre at 

rusmiddelpolitikk begrenses til næringspolitikk eller sosialtjenestens arbeid med de 

behandlingstrengende. Mål, strategier og tiltak på rusmiddelområdet innbefatter 

helsetjenesten, skole, kultur- og organisasjonsarbeid m.m. 

 

Det er også viktig at kommunen fører en enhetlig rusmiddelpolitikk og ser 

bevillingsordninger og øvrig forebygging i sammenheng med behov for innsats på 

rehabiliteringsområdet. 

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble sist revidert i 2010. Den gang var det en arbeidsgruppe 

som gikk gjennom planen og brukte som bakgrunnsstoff  ”Veileder for kommunal 

rusmiddelpolitisk handlingsplan” utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i 2006. Nå i 2016 har 

det vært en revidering i henhold til endringer i tjenestetilbud og regelverk. 

 

Med ikrafttredelse fra 1.januar 2016 er det følgende endringer i alkohollovens §1-6, tredje og 

fjerde ledd: Kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde 

videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30.september året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. En forutsetning for videreføring av bevillingsperioden er at det foretas 

en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen. 

 

Det planlegges for en ny revidering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan i 2017. Regjeringen 

la 13.11.15, fram Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020). Prop. 15S(20-2016). Når den 

nye Opptrappingsplanen skal iverksettes vil dette kunne få betydning for kommunens 

tjenestetilbud. Det vil også være naturlig å se nærmere på organisering av tjenesten i 

kommunen. 
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2. Rusmiddelsituasjonen 
 

2.1 Rusmiddelsituasjonen i Norge. 
 

I alle samfunn og gjennom alle tider finner en jakten på alternative bevissthetsformer, og i den 

forbindelse søken etter stoffer som kan benyttes for å komme i en slik tilstand. Her i landet 

har det blitt drukket alkohol i mer enn 2500 år, slik sett kan bruk av alkohol sees på som en 

tradisjon i vårt land. Hva som er akseptabel bruk av rusmidler vil variere opp gjennom 

historien, samfunnet vil se rusmiddelproblemer i lys av ulike ”forståelser”, som har skiftet opp 

gjennom tidene, avhengig av normer, kunnskap og verdier.  

 

Utgangspunktet for norsk alkoholpolitikk er at alkohol er en lovlig vare, men at det er 

nødvendig med ulike virkemidler for å begrense skadevirkningene av forbruket. Den 

gjeldende alkoholloven er fra 1989 med diverse mindre endringer i de påfølgende år (LOV 

1989-06-02 nr 27). Om lovens formål heter det i § 1.1: Regulering av innførsel og omsetning 

av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de 

samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som ledd i dette 

sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. 

Dette er grunnlaget for at Norge har en restriktiv alkoholpolitikk sammenlignet med de fleste 

andre vestlige land. De viktigste virkemidlene er bevillingssystemet, vinmonopolordningen, 

reklameforbudet, aldersgrenser og avgiftspolitikken. Alkoholloven gjelder for drikker med 

mer enn 2,5 volumprosent alkohol.  

 

De senere år har det skjedd betydelig endring i befolkningens bruk av rusmidler. Kontinentale 

drikkevaner har kommet i tillegg til det typisk norske forbruksmønstret med helgefyll. Selv 

om Norge har et lavt alkoholforbruk sammenlignet med andre land så har vi et drikkemønster 

som er kjennetegnet av at det drikkes relativt store kvanta når det drikkes. Hjemmebrygging 

er også en tradisjon i Norge, ølbrygging har blitt en hobby. 

 

Utover den lovlige omsetningen, den lovlige importen og grensehandel med alkohol, foregår 

det også en viss ulovlig import gjennom smugling. Tradisjonelt er det brennevin som har vært 

gjenstand for smugling, men i de siste år har det også vært gjort betydelige beslag av vin og 

øl.  

 

I Norge har vi årlige data om alkoholomsetning helt tilbake til 1851 

(http://statistikk.sirus.no/). Grunnlaget for beregning av alkoholomsetningen har variert 

gjennom årene. Omsetning av brennevin, vin og fra 1993 også sterkøl var fram til 1996 basert 

på opplysninger om salg fra AS Vinmonopolet og oppgaver over registrert privatimport. Etter 

at engrosmonopolet ble opphevet fra og med 1996, bygger statistikken på import- og 

produksjonsstatistikk fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Den registrerte omsetningen av øl er 

beregnet ut fra ølavgifter. Også lettøl, dvs. øl med et alkoholinnhold på 0,7-2,75 

volumprosent, er medregnet selv om alkoholloven ikke definerer drikkevarer med mindre enn 

2,5 volumprosent alkohol som alkoholholdig drikk. Figuren under viser årlig omsetning av 

alkohol fordelt på øl, vin, brennevin og fruktdrikk (alkoholholdig cider og «rusbrus») fra 1980 

fram til og med 2014 målt i liter rein alkohol per innbygger 15 år og eldre.   
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Årlig omsetning av alkohol per innbygger 15 år+ (liter ren alkohol) 1980-2014. 

 

I 1967 var registrert omsetning på 4 liter ren alkohol per innbygger 15år og eldre, mens i 2003 

var tilsvarende tall 6 liter. Dette tallet inkluderer ikke lettøl, hjemmeprodusert alkohol, 

turistimport eller smuglervarer. Omsetning av vin har blitt fordoblet siste 10 år. Etter hvert har 

Norge fått en betydelig turistimport, anslagsvis er det totale uregistrerte forbruket ca 25-30% 

av totalforbruket. En WHO-undersøkelse viser at det i Europa drikkes mer enn dobbelt så mye 

alkohol som andre steder i verden. Europeiske voksne drikker i gjennomsnitt ca 12 liter ren 

alkohol per år. Selv om kvinners alkoholkonsum utgjør bare 20-30% av det totale konsumet, 

drikker europeiske kvinner mest av kvinner i verden.  Den samlede registrerte 

alkoholomsetningen i Norge er nest lavest i Europa, bare Italia har lavere omsetning.  

 

I Europa har noe over 10% av befolkningen alkoholrelaterte sykdommer, dobbelt så mye som 

på verdensbasis. Alkohol er den tredje største risikofaktoren for uførhet i vår verdensdel, etter 

høyt blodtrykk og tobakksrelaterte sykdommer. Misbruket har også sosiale konsekvenser 

fordi det påvirker levekår og den psykiske helsen til mennesker som bor eller jobber sammen 

med en person som har et alkoholproblem. 

 

Statistikk fra dødsårsaksregistret viser ca 400 personer alkoholrelaterte dødsfall årlig i Norge. 

Her fremgår det at de viktigste alkoholrelaterte dødsårsakene er psykisk lidelse og 

adferdsforstyrrelse av alkohol/akutt forgiftning og alkoholisk cirrose. De fleste slike dødsfall 

skjer etter 45 år. Antall sykehusinnleggelser som skyldes alkohol har økt betraktelig de senere 

år, noe over 6000 årlig på landsbasis. Det er i tillegg slik at dette tallet bare utgjør en liten del 

av den alkoholrelaterte sykeligheten. 

Det er tidligere fokusert mest på rusmisbruk blant ungdom og forebyggende tiltak for 

ungdom, men rusmisbruk er et alvorlig problem også i voksne aldersgrupper. Foreldres bruk 

av alkohol og legale medikamenter påvirker barn og ungdom i stor grad. Mange voksne har 
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vanskelig for å se seg selv og sitt eget forbruk av alkohol og medikamenter som en 

rollemodell for barn og unge i familie og nærmiljø.  

 

Det har vært en økning i salget av avhengighetsskapende legemidler i Norge de siste ti årene. 

Det er relativt store forskjeller mellom de ulike fylker eller landsdeler. Buskerud fylke ligger 

relativt høyt i denne statistikken, og Modum dårligst an i fylket (Folkehelseprofilen).  De 

fleste som blir avhengige av B-preparater (vanedannende medikamenter), er ikke 

”narkomane” i vanlig betydning av begrepet, men ofte kan slik avhengighet utvikle seg til et 

misbruk, gjerne kombinert med alkohol. Medikamenter legen foreskriver kan i slike 

situasjoner bli et rusmiddel, og grensen mellom pilleavhengighet og tungt blandingsmisbruk 

blir flytende. 

 

Ungdoms bruk av illegale rusmidler økte frem mot 2000, i den forstand at en økende del av 

15-20 åringer hadde erfaring med bruk av narkotika. Erfaring med narkotika og andre 

rusmidler synes i all hovedsak å dreie seg om eksperimentell bruk, og tendensen har vært at 

slik erfaring er blitt mer utbredt og alminnelig, også utover i landet. Spesielt blant unge 

voksne er det en økning i antall som har forsøkt kokain og amfetamin.  

Trendene for den eksperimentelle bruken av illegale rusmidler følger også trendene for bruk 

av legale rusmidler (alkohol og piller), og den følger trendene for det tunge misbruket, altså 

en klar økning i omfang gjennom 1990-tallet. Tallene fra SIRUS viser derimot en klar 

nedgang i bruk av narkotika blant ungdom, noe som har vedvart fram til i dag. 

 

Ungdoms (15–20 år) bruk av alkohol ser ikke ut til å ha avtatt men har stabilisert seg på 

omkring 5 liter ren alkohol pr år. Nasjonale undersøkelser viser at alkoholforbruket blant 

ungdom var stabilt med omkring 3 liter ren alkohol fram til slutten av 1990-tallet, men har så 

økt til dagens tall. Det er bekymringsfullt at tallet på alkoholrelaterte dødsfall blant unge er 

økende. 

 

I dag er den sosiale dimensjonen tydeligere for narkotikaproblemene enn for 

alkoholproblemene. Narkotikaproblemer og narkotikadødsfall rammer oftest de unge, og 

mange stoffmisbrukere lever og dør under kummerlige sosiale forhold. De fleste 

rusmisbrukere har et blandingsmisbruk, og obduksjon avdekker at de fleste overdosedødsfall 

skyldes en blanding av en rekke rusmidler, også alkohol og vanedannende medisiner. Alkohol 

er mer tolerert til tross for at alkoholbruk er et betydelig større samfunnsproblem enn 

marihuana og hasj. Toleransen for bruk og misbruk øker når bruk av et stoff blir mer vanlig.  

 

Medias rolle er stor som trendsetter. Utrykk som rusmiddelmisbruker og narkoman blir gjerne 

brukt om og knyttet til sprøytenarkomane med et tungt misbruk og store helsemessige og 

sosiale problemer. Alkohol blir gjerne definert som noe positivt, sunnhetsaspektet blir gjerne 

trukket frem.  Når uheldige sider ved alkoholbruk beskrives blir det gjerne satt fokus på tunge, 

kroniske misbrukere, og ikke f. eks. den sosiale belastningen som oppstår rundt den 

alkoholavhengige eller ulykker som en følge av bruk av alkohol. 

 

Tobakk hører også med innenfor en videre definisjon av rusmidler, selv om den psykoaktive 

virkningen ikke kan sammenlignes med andre rusmidler. De medisinske og helsemessige 

konsekvenser av røyking er allikevel formidable. I tillegg er det i forskning klare 

holdepunkter for at ungdom som holder seg røykfrie i mindre grad begynner med andre 

rusmidler. 
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2.2 Rusmiddelsituasjonen i Modum kommune 
 

Det er vanskelig å si om Modum skiller seg fra det som er gjennomsnittlig rusmiddelbruk i 

Norge generelt, men vi tar utgangspunkt i landsgjennomsnittet fra SIRUS. Det tilsier at ca 200 

personer i Modum er storkonsumenter av alkohol. I forhold til medikamentmisbruk kan en 

regne med at det er litt over 100 personer som har et misbruksproblem og at ca 30 personer er 

sprøytemisbrukere.  

 

Når det gjelder lokale forhold så gir også tall fra sosialtjenesten et bilde av problemets 

omfang. Riktignok vil det i stor grad være de som er dårligst stilt i utgangspunktet som 

kommer i kontakt med sosialtjenesten. Sosialtjenesten har registrert 60-70 klienter hvor 

rusmiddelmisbruk var definert som hovedproblemet. Vi vet at dette tallet er for lavt, da dette 

er kun personer som frivillig ønsker oppfølging fra ruskonsulent/boteam, og som er registrert i 

sosialtjenestens system. Legene møter større deler av befolkningen hvor disse problemene 

gjør seg gjeldende. 

 

Av den registrerte klientmassen er det ingen som er lagt inn på tvungen rusbehandling siste tre 

år. Det er ca 10 personer i LAR behandling (Legemiddelassistert rehabilitering), dette tallet 

har vært økende siste årene. 

 

I 2010 hadde Fylkesmannen i Buskerud tilsyn med ”Sosiale tjenester og økonomisk stønad til 

rusmiddelavhengige i Modum kommune”: Under revisjonen ble det gitt 3 avvik som 

innebærer at Modum kommune ikke sikrer forsvarlig saksbehandling av alle søknader om 

økonomisk sosialhjelp fra rusmiddelavhengige. Imidlertid når det gjelder tildeling av andre 

tjenester, oppfølging under behandlingsopphold og tilrettelegging av nødvendige tiltak ved 

avslutning av institusjonsopphold, ble ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi avvik eller 

merknader. Dette avviket ble lukket, men fortsatt bør det være oppmerksomhet rettet mot 

gruppen rusmiddelavhengige for å sikre at de får samme tjenestetilbud som andre innbygger. 

 

Politiet melder om at det er lite ungdom å se ute på gata i Modum. De fleste oppholder seg 

hos hverandre og /eller deltar på hjemmefester. Det antas at det er her de fleste debuterer både 

med alkohol og illegale rusmidler. 

 

Utekontaktene i Modum samarbeider med Ungdomshuset i Åmot og med ungdomsskolene, 

men har også frigjort tid til å arbeide oppsøkende. Når det gjelder gruppen under 16 år, som er 

på Ungdomshuset, kan utekontakten melde om lite synlig rus. Ved mistanke om alkoholbruk 

brukes alkotesting. Utekontakten sier at det illegale rusmiljøet (hovedsakelig hasjbruk) blant 

unge opp til 25 år i Modum, er relativt stabilt med en kjerne av etablerte brukere i 

begynnelsen av tjueårene. Det er lite nyrekruttering blant yngre ungdom. 

 

Det gjennomføres ungdomsundersøkelser i ungdomsskole og videregående skole hvert tredje 

år; UngData- undersøkelsen fra NOVA (norsk institutt for oppvekst og aldring). 

Ungdomsundersøkelsen har fokus på spørsmål om nære relasjoner, skole og utdanning, 

fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk samt risikoatferd og vold. Undersøkelsen 

viser at kommunen har en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon, samtidig 

som det fortsatt er mange unge som opplever bekymringer og stress i hverdagen. 

Oppsummering av resultatene fra siste ungdomsundersøkelse i 2013 (vedlegg 1).  Ny 

ungdomsundersøkelse er planlagt i 2017. 
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Tabell som viser utviklingen fra årtusenskiftet over hvor ofte elever i ungdomsskolen i 

Modum drikker alkohol.   

 

Folkehelseprofilen (se www.fhi.no/folkehelseprofiler) for Modum viser at det er store 

utfordringer i Modum når det gjelder psykisk lidelser og høyt forbruk av medikamenter i 

forhold til dette, også sovemedisiner. Mange andre indikatorer viser også at det er sosiale 

utfordringer, høyt tall på uføre, lavere utdanning og lavere inntekt er eksempler på det.  

 

Viser her til «Folkehelseoversikt 2016», som blir lagt frem for politisk behandling våren 

2016. Dette dokumentet gir en samlet oversikt over helsetilstanden i befolkningen basert på 

folkehelselovens krav til oversiktsarbeid. Et slikt dokument skal kommunen utarbeide hvert 4. 

år. Oversikten inneholder faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser. 

 

2.3 Salgs- og skjenkebevillinger 
 

Kommunen har ansvar for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger. Modum kommune har 

fulgt prinsippet om at det skal være enkelt å få bevilling og enkelt å miste bevillingen, dersom 

kriteriene blir brutt. Næringsinteressene knyttet til salg og skjenking av alkohol er sterke og 

det er både i næringens og kommunens interesse at bevillingspolitikken er preget av 

forutsigbarhet og konsekvens. Det er utarbeidet forskrift og lokale retningslinjer for Modum 

(vedlegg 2 og 3). Disse skisserer det praktiske og viser vei forhold til strategi på feltet. 

 

Ved årsskiftet 2015-16 er det i Modum 11 steder med skjenkebevilling. I alt er det 9 

utsalgssteder med salgsbevilling, dvs for øl, rusbrus og cider opp til 4,7% (vedlegg 4). Den 

ordinære bevillingsperioden strekker seg frem til 30.06.2016. Antallet bevillinger har vært 

rimelig stabilt og endret seg i takt med næringsstruktur. Modum har hatt Vinmonopol i 

Vikersund siden 2000.  

 

Med ikrafttredelse fra 1.januar 2016 er det følgende endringer i alkohollovens §1-6, tredje og 

fjerde ledd: Kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde 

videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30.september året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. En forutsetning for videreføring av bevillingsperioden er at det foretas 

en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen. 

 

Denne revidering av kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan er gjennomført med den 

hensikt å kunne forlenge bevillingsperioden. 

 

http://www.fhi.no/folkehelseprofiler
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3. Rusmiddelpolitiske mål og strategier 
 

3.1  Rusmiddelpolitiske mål og strategier på nasjonalt plan 
 

Regjeringen utformer rusmiddelpolitikken på nasjonalt nivå, og legger frem handlings- og 

strategiplaner. Nasjonale mål og strategier varierer med ulike regjeringer, men det er likevel 

bred politisk enighet om å redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelmisbruk. 

 

Regjeringen la, 13.11.15, fram Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) Prop. 15 S 

(2015–2016). 

Proposisjon (forslag til stortingsvedtak) omhandler regjeringens opptrappingsplan for 

rusfeltet, i perioden 2016 til og med 2020. Proposisjonen gir en gir oversikt over de framtidige 

hovedutfordringene og fastlegger både kortsiktige og langsiktige strategier for å møte dem. 

Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en forbedret, forsterket, tverrsektoriell 

og samordnet innsats overfor grupper som står i fare for eller er i ferd med å utvikle eller har 

lettere/moderate rusproblemer og for personer med alvorlig rusavhengighet, samt deres 

pårørende. Regjeringen ønsker en helhetlig opptrappingsplan som tar for seg de tre 

innsatsområdene tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester. 

Det er første gang det legges fram en forpliktende plan for Stortinget der rusfeltet skal trappes 

opp med 2,4 milliarder de neste fem årene. Saken er nå til behandling i Helse- og 

omsorgskomiteen med frist for innstilling 12.4.16.  

Opptrappingsplanen, som er et resultat av regjeringens samarbeidsavtale med Krf og Venstre, 

har tre innsatsområder, nemlig tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet, behandling, og 

oppfølging etter behandling. Rusfeltets tiltaksapparat er dårlig koordinert for rusavhengige 

med behov for tjenester fra flere instanser. Rusavhengige har dårligere psykisk og fysisk helse 

enn befolkningen for øvrig, og alt for mange dør av overdoser. 

 I tillegg til tidlig innsats og behandling er det et hovedmål å sikre et godt ettervern med bolig 

og sosialfaglig oppfølging med aktiviteter og en meningsfull hverdag for å forebygge mot at 

veien tilbake til rusbruken blir kort for den enkelte. Sikre reell brukerinnflytelse som fritt 

behandlingsvalg og styrking av brukerstyrte løsninger og brukermedvirkning i etablering av 

tiltak. 

Det er grunn til å tro at Stortinget kommer til å slutte opp om planen til tross for regjeringens 

labre interesse for sprøyterom og heroinassistert behandling. Meldingen inneholder intet 

kontroversielt, men bygger videre på rusmeldingen Se meg! (2011-2012) og 

folkehelsemeldingen Mestring og muligheter (2014-2015).  Det er dessuten bred 

parlamentarisk enighet om at tilbudet i rusfeltet må styrkes.   

Opptrappingsplanen legger spesielt vekt på kommunenes ansvar. Finansieringen fortsatt vil 

skje gjennom frie midler, men at departementet vil følge opp arbeidet ved å etablere 

rapporteringsordninger som blant annet inkluderer årlig utredning av Brukerplan. Et annet 

virkemiddel overfor kommunene er innføring samhandlingsreformens betalingsplikt også 

overfor ruspasienter.    
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Fakta:  

Opptrappingsplanen har fem overordnede mål: 

1. Det skal sikres reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte 

løsninger og sterkere brukermedvirkning ved utformingen av tjenestetilbudet. 

2. Planen skal sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem fanges opp og 

hjelpes tidlig. 

3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat. 

4. Alle skal få mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 

5. Det skal utvikles og i større grad tas i bruk alternative straffereaksjoner og 

straffegjennomføringsformer. 

 Hovedinnsatsen i opptrappingsplanen vil komme i kommunene der regjeringen blant annet 

ønsker å styrke oppfølgings- og etterverntilbudet. Dette krever innsats fra en rekke instanser. 

Følgende tiltak fremheves for tiltaksperioden: 

 Flere rusavhengige skal få et egnet sted å bo (500 mill. kroner). 

 Antall tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne skal økes med 500 plasser (75,5 

mill. kroner). 

 Bruk av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer skal utvikles og 

økes (93 mill. kroner). 

 Oppsøkende behandlingsteam etter modell av ACT-team, lavterskel 

substitusjonsbehandling etter modell av LASSO og lavterskeltilbud etter modell av 

Gatehospitalet skal utbygges (100 mill. kroner). 

 Kompetanse om rus- og avhengighetsproblematikk skal heves i alle sektorer (100 mill. 

kroner). 

3.2  Rusmiddelpolitiske mål  og strategier i Modum kommune 
 

Modum kommunes visjon er: 

 

Hovedmål for det ruspolitiske arbeidet i Modum kommune: 

 

Delmål:  

 Redusere bruk av alkoholholdige drikker generelt. 

”I Modum strekker vi oss lenger.” 
Modum er en lavinntektskommune med høye ambisjoner for de tjenestene vi tilbyr våre 

innbyggere. For å kunne innfri ambisjonene er det viktig med en sjenerøs, tydelig og 

inspirerende ledelse på alle nivåer. 

Samtidig må vi forvente arbeidstakere som er positive og kreative og villige til å strekke 

seg langt for å møte innbyggernes behov og sammen med lederne gi Modum kommune 

et godt omdømme. 

 

Å redusere misbruk av rusmidler i alle aldersgrupper, og prioritere barn og ungdom 

under 20 år når det gjelder forebyggende tiltak. 
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 Redusere alkohol- og narkotikamisbruk ved aktiv bruk av forebyggende tiltak. 

 Gi gode rehabiliteringsmuligheter for rusavhengige i vår kommune. 

 Gi rusavhengige en opplevelse av et verdig liv. 

 

Strategier for ulike innsatsområder: 

 Fokus på folkehelse og levekår.  

 Satse på forebyggende tiltak 

 Tidlig innsats barn og unge 

 Øke bevisstheten om sammenhengen mellom bruk og misbruk av rusmidler.  

 Føre en alkoholpolitikk som balanserer næringslivsinteresser og sosiale og 

helsepolitiske hensyn 

 

I kommunen er det, foruten denne planen, utarbeidet ulike planer som har elementer i seg som 

kan påvirke utviklingen i lokalsamfunnet og dermed direkte eller indirekte påvirke 

bruk/misbruk av rusmidler. Eksempler på dette er: 

 

 Kommuneplan 

 Opptrappingsplan for psykisk helse 

 Boligsosial handlingsplan  

 Kompetanseplan 

 

Folkehelse og levekår er ett av 4 hovedsatsningsområder i kommuneplanen. 
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4.  Tiltak 
 

4.1 Innledning: 
 
Det skilles mellom følgende typer tiltak: 

 

 Tiltak for å redusere etterspørsel 

Slike tiltak omfatter for eksempel undervisning, informasjonskampanjer og 

holdningsskapende arbeid som har som mål å redusere bruk av rusmidler. 

Etterspørselsreduserende tiltak er et viktig supplement til de andre tiltakene, men 

isolert sett har de begrenset effekt på alkoholforbruk og skader. Tiltak for å 

redusere etterspørsel blir først og fremst benyttet på nasjonalt nivå, men den 

kommer også til uttykk i den enkelte kommune gjennom f. eks undervisningen i 

skole. Imidlertid kommer vi ikke til å gå nærmere inn på etterspørselsreduserende  

tiltak i denne planen. 

 

 Allmennforebyggende tiltak 

Slike tiltak retter seg mot hele befolkningen eller grupper av befolkningen og har 

en allmennforebyggende karakter.  

 

 Forebyggende tiltak overfor risikoutsatte grupper 

Slike tiltak omfatter tilbud til grupper i faresonen for å utvikle et rusmisbruk. 

 

 Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av rusmidler 

Slike tiltak omfatter reguleringer og restriksjoner på salg og skjenking av alkohol, 

kontrolltiltak mot ulovlig narkotikaomsetning, samt alkoholavgifter som begrenser 

økonomisk tilgjengelighet 

 

 Tiltak for oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere 

Slike tiltak omfatter ikke bare rusmiddelmisbrukeren, men også nære pårørende, 

som partner, foreldre og barn. 

 

De fire første punktene representerer det vi klassifiserer som ”Forebyggende tiltak” Disse tar 

primært sikte på å hindre at problemer oppstår, ved å rette generelle tiltak til alle eller deler av 

befolkningen. Forebyggende tiltak overfor spesielle grupper som er i faresonen omfatter både 

tiltak som grenser mot allmenn forebygging, og tiltak som grenser mot behandling eller videre 

utvikling av et allerede etablert problem. Forebyggende arbeid er også ha tiltak for å unngå at 

barn som har vokst opp i hjem preget av rusmisbruk får problemer med å fungere sosialt eller 

i forhold til skole og arbeid.   

 

4.2  Allmennforebyggende tiltak i Modum kommune: 
 Utsatt rusdebut  

Er et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom helsestasjon, skole, utekontakt og 

politi. Utsatt rusdebut gjennomfører et systematisk forebyggende arbeid på ulike 

klassetrinn i barne- og ungdomsskole (5.-10. trinn).  

 

 MOT  
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Er en ideell organisasjon som arbeider for å styrke og bevisstgjøre ungdommer i deres 

hverdagsvalg. Hver klasse på ungdomsskolen får 15 MOT-besøk i løpet av tre år. 

Modum er et ”lokalsamfunn med MOT”. Både lag og organisasjoner kan bli en del av 

MOT.  

 

 Ungdomshuset på SMU.  

Er et rusfritt fritidstilbud til all ungdom mellom 13 og 18 år, men blir for det meste 

brukt av ungdomsskoleelever  

 

 Utekontakten  
Er et tilbud til all ungdom i Modum fra 13 – 20 år. Utekontakten prøver å føre ungdom 

over i positive miljø og aktivitet på en slik måte at alle skal kunne oppleve likeverd, 

tillit og respekt. Utekontakten er opptatt av å ikke være problemfokuserende, eller 

handle på en måte der ungdom blir stigmatisert. Utekontakten arbeider både 

individuelt og i grupper. De arbeider også oppsøkende.  

 

 Handlingsveileder, for ansatte som jobber med barn 

Det er utarbeidet en handlingsveileder her i Modum for ansatte  

Den er utarbeidet av prosjektgruppen, BIR-barn i rusfamilier, og blir lagt frem til 

politisk behandling våren 2016.  

 

 Barnefattigdom 

NAV har i 2015 fått prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til 

bekjempelse av barnefattigdom. En veilederstilling i et år om gangen i inntil tre år, 

med mulighet for et fjerde år for implementering av en handlingsplan mot 

barnefattigdom. Til dette hører også etablering av en utstyrssentral. 

 

 Opplevelseskortet 

Kommunestyret vedtok i desember 2013 å innføre Opplevelseskortet i kommunen. 

Opplevelseskortet skal gi barn og unge primært fra lavinntektsfamilier mulighet til å 

delta på aktiviteter og kulturelle opplevelser på lik linje med andre. Målet er å bidra til 

å utjevne sosiale forskjeller. Kortet gis til 30 barn og unge i aldersgruppen to til atten 

år. Kortet gir brukeren fem gratisbesøk ved hvert besøkssted/aktivitetstilbud. 

Kortinnehaveren kan ta med seg en ledsager som også får gratis inngang. Brukeren vil 

ved utlevering av kortet få en brosjyre hvor besøksstedene/aktivitetstilbudet gis en kort 

intro med kontaktinfo, åpningstider og eventuelle betingelser. Opplevelseskortet er 

gyldig for ett år ad gangen. 

 

 Aktivitetskontakt UNG 
Et samarbeidsprosjekt mellom helsestasjonen og frisklivssentralen, for å få inaktiv 

ungdom (13-16 år) ut i aktivitet. Deltakerne rekrutteres fra ungdomsskolen og 

deltakerne deltar i ordningen i ett skoleår. Det er en form for gruppeaktivitet hvor hver 

aktivitetskontakt kan ha inntil 4 ungdom. Målet er at deltagerne skal finne aktiviteter 

de ønsker å fortsette med på egenhånd. Prosjektet startet opp i 2010. 

  

 Helsestasjon for ungdom  
Er et gratis helsetilbud for ungdom 13 - 20 år. Den er bemannet med helsesøster, 

psykiatrisk sykepleier og lege. Den gir tilbud om samtale, informasjon, råd eller 

veiledning, helseundersøkelse eller henvisning videre til andre instanser.  

Er åpen 2,5 timer 2 dager i uka. 
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 Ungdomsundersøkelsen 

Modum kommune gjennomfører ungdomsundersøkelse hvert tredje år. Neste 

undersøkelse blir i 2017. Undersøkelsen gjennomføres både på ungdomsskolen og 

videregående. 

 

Skolen, PP-tjenesten, helsestasjon, skolehelsetjeneste og barnevern arbeider alle med et 

rusforebyggende perspektiv. Kulturetaten, frivillige organisasjoner, lag og foreninger gjør 

også en betydelig innsats. Det har vært fokus på andel unge som fullfører videregående skole. 

En tverrfaglig interkommunal gruppe arbeider med dette. 

 

4.3 Forebyggende tiltak overfor risikoutsatte grupper i Modum 

kommune 
Forebyggende arbeid overfor spesielle grupper i faresonen vil omfatte både tiltak som grenser 

mot allmennforebygging og behandling. Målet er å begrense utvikling av eller tilbakefall til 

rusmiddelmisbruk. 

 

Eksempler på grupper i faresonen kan for eksempel være: 

 Barn og unge med atferdsproblemer 

 Barn av rusmiddelmisbrukende og psykisk syke foreldre 

 Barn av innsatte i fengsel 

 Spesielle ungdomsmiljø 

 Spesielt utsatte geografiske områder/skoler i kommunen 

 

Barn og ungdom som faller innenfor disse risikogruppene, og som i tillegg har 

innvandrerbakgrunn, er særlig utsatt for å utvikle rusmiddelproblemer. 

 

Aktuelle virkemidler: 

 

 Støttekontakter  

Gis vedtak av barnevernstjenesten eller tiltaksenheten. Gis til barn/ungdom med 

spesielle behov. Fritid 123 er en ny måte å organisere støttekontakttilbudet på. 

 

 Spesielt tilpasset skoletilbud  

Arbeidsinstituttet (AI) er et alternativt skoletilbud for ungdom som faller utenfor 

vanlig videregående opplæring eller trenger ekstra oppfølging. Henvisningsutvalget er 

et tverrfaglig samarbeid mellom AI, NAV, videregående skole, skolehelsetjenesten, 

med møter to timer hver 14 dag. (Politi og Barnevern deltar også i noen grad). 

 

 Ungdomssatsing i NAV 

Det har gjennom to år blitt arbeidet med et eget ungdomsteam på NAV, siste halvdel 

av 2015 begynte det å vise seg tydelige resultater. Ungdom har fått tettere oppfølging 

og aktivitetsplikt har vært brukt aktivt. I starten var fokus på ungdom fra 18- 24, nå er 

dette utvidet til 30 år. Ungdom under 20 år har en ungdomsgaranti i NAV for å sikre at 

de kommer raskt ut i aktivitet. NAV Modum sender mange brukere i denne 

aldersgruppen til et spesielt tilpasset AMO kurs (statlig) med tett oppfølging som 

holdes i Hokksund.  

 

 Samtalegrupper for ungdom  



 15 

Ulike grupper arrangeres av helsestasjonen. For eksempel grupper for barn av psykisk 

syke foreldre, skilsmissegrupper, og angstmestringskurs for ungdomsskoleelever.  

 

 Helsestasjon for ungdom i Åmot  

Deler av dette tilbudet er også rettet mot risikoutsatte grupper, som for eksempel 

ungdommer som sliter med dårlig psykisk helse og /eller rusproblemer. 

 

 Rask psykisk helsehjelp 

Det er et lavterskeltilbud for voksn angst og/eller depresjon, mild til moderat grad. 

Tilbudet gis som veiledet selvhjelp, kurs eller individuelle samtaler. Fra 2016 omfatter 

også tilbudet ungdom fra 16 år. 

 

 Forebyggende arbeid overfor gravide og småbarnsforeldre  
Foreldrenes rusvaner blir drøftet med foreldrene ved helsekontroll i barnets første 

leveår. Miljøterapeut ved helsestasjonen jobber spesielt mot foreldre med behov for 

ekstra oppfølging og veiledning. Det er også kommunalt samarbeid rundt gravide 

rusmisbrukere. Modum kommune har inngått en samarbeidsavtale med 

Borgestadklinikken om Prosjektet Barn i Rusfamilier (BIR) for perioden 2013 – 2015 

med kompetanseheving for personell og utarbeidelse av en egen tverrfaglig 

handlingsveileder for barn det er rettet bekymring rundt. Handlingsveilederen skal 

implementeres i hele kommunens virksomhet. 

 

 Konfliktråd  

Interkommunalt samarbeid mellom alle kommunene i Buskerud, samt Sande, Svelvik 

og Jevnaker. De megler i både straffesaker og andre konflikter, og forsøker å få til en 

løsning uten å blande inn rettsapparatet. 

 

 Frivillige tiltak rettet mot grupper i faresonen 

Forening mot stoffmisbruk har hatt en ungdomsgruppe, men den er ikke operativ per 

d.d. Ellers er det ingen spesielle tiltak rettet mot risikogrupper fra frivillige 

organisasjoner. 

 

 Tverrfaglig rusgruppe 

Tverrfaglig rusgruppe har møter hver 6. uke. NAV, barnevern, utekontakt og politi 

deltar. Hensikten er å snakke generelt om rusmiljøet, rekruttering og forebygging. 

 

 Frivillig ruskontrakt 

Politiet og kommunen har inngått et prosjektsamarbeid for inntil fem ungdommer 

under 18 år som er tatt av politiet for første gangs hasjbruk. De kan få tilbud om 

påtaleunnlatelse hvis de fullfører en ruskontrakt. 

 

4.4 Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av rusmidler i Modum 

kommune 
 

 Salgs- og skjenkebevillinger  

Er et lovpålagt tiltak for å regulere alkoholtilgjengeligheten. Kommunen har ansvar for 

tildeling av salgs- og skjenkebevillinger. Modum kommune har fulgt prinsippet om at 

det skal være enkelt å få bevilling og enkelt å miste bevillingen dersom kriteriene blir 
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brutt. Modum kommune har ikke lokale retningslinjer for områder som man ønsker å 

skjerme for skjenking, derfor har søknader om bevilling stort sett blitt innvilget. 

 

 Skjenke- og salgskontroller  
Blir utført minimum 4 ganger pr år i Modum kommune, og blir utført av private 

aktører som har avtale med kommunen.  

 

 Kontrolltiltak mot ulovlig narkotikaomsetning  
Tiltaket utføres av politi/lensmannsmyndighet. 

 

 Alkoholavgifter  

Skal begrenser økonomisk tilgjengelighet av alkohol. Avgiften er regulert gjennom lov 

og forskrift.  

 

4.5 Tiltak for oppfølging og rehabilitering av 

rusmiddelmisbrukere i Modum kommune 
 

Kommunen har hovedansvar for å forebygge og avhjelpe rusproblemer, Lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester tjenester m.m. Kommunen er forpliktet til å tilby nødvendige 

helse-, pleie- og omsorgstjenester, samt boliger med nødvendig oppfølging. 

Rusmiddelmisbrukere har ulikt utgangspunkt, ulik problembelastning og derfor ulike behov 

for hjelpetiltak. 

 

Rusmiddelmisbrukerens fysisk og psykisk helse vil være retningsgivende for de ulike tilbud. I 

hvilken grad rusmiddelmisbrukeren er eller har vært integrert i samfunnet og således har et 

utgangspunkt å kunne gå tilbake til, vil også være viktig for hvilke krav som kan stilles til 

brukeren. 

 

 Rus/psykiatri konsulent og ambulerende boteam 

Modum kommune har tre fast ansatte i 2,8 stillinger som rus- og boveiledere. I tillegg er 

det søkt om videreføring av prosjektmidler til en fjerde person som nå jobber med 

oppfølging av de unge rusmisbrukerne, sammen med forebyggende arbeid. Prosjektet er 

på tredje året, og er kalt «Tidlig innsats – god forebygging». Denne ønskes ansatt på fast 

basis når prosjektmidlene opphører. Teamet har til enhver tid ca 60-70 brukere som får tett 

oppfølging. Oppfølgingen er individuell og er knyttet opp mot individuelle mål 

(Individuell Plan), men kan bestå av henvisning/innleggelser/oppfølging av rusbehandling, 

støttesamtaler, hjelp til praktiske gjøremål, observasjon av psykisk og fysisk helse, 

koordinering av øvrig hjelpeapparat som lege, hjemmetjeneste, behandlere etc., og 

forebyggende rusarbeid/tidlig intervensjon. Teamet er p.t. organisert under NAV Modum. 

 

 Behandling 

Rusmiddelavhengige har fulle pasientrettigheter og har krav på å få et individuelt tilpasset 

tilbud. Ansvaret for dette ligger både hos kommunen og hos spesialisthelsetjenesten. Noen 

ganger må kommunen sette i verk omsorgstiltak for å hindre forverring eller håndtere det 

som kan se ut som varig tilstand.  

Rusteamet i Modum kommune har et godt samarbeid med inntakskoordinator ved avd. for 

rus/psykiatri, og som regel får vi behandlingsplasser innen rimelig tid. Imidlertid er 

helseregionen meget langstrakt geografisk sett, og behandlingsplassene er gjerne lang 

unna. Det går derfor mange ressurser til reise i forbindelse med innleggelser. 
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I forhold til poliklinisk behandling, har Modum kommune et unikt samarbeid med 

Ringerike Psykiatriske Senter, som gjør at vi en gang i uka har en behandler fra deres stab 

plassert på vårt kontor. Tvangsplasseringer er generelt lite benyttet. 

 

 Oppfølging av gravide rusmisbrukere 

Fange opp gravide rusmisbrukere og følge de opp i forhold til § 6-2A i Lov om sosiale 

tjenester. Formålet er å verne det ufødte barn mot skader fra mors rusmisbruk under 

svangerskapet. Modum kommune har utarbeidet en rutineperm på hvordan denne 

oppfølgingen og samarbeidet skal foregå, og det er NAV Modum ved 

ruskonsulent/boteam som har hovedansvaret for oppfølgingen. 

 

 Individuell plan 

Kommunen gir tilbud om utarbeidelse av individuell plan for brukere med langvarige og 

sammensatte problemer. En individuell plan er en helhetlig oversikt over aktuelle ønskede 

tiltak for å oppnå en best mulig samordning av aktuelle instansers tjenestetilbud, avklaring 

av involverte instanser og hvem som har ansvar for å sette i verk ulike tiltak. Individuell 

plan er hjemlet i pasientrettighetsloven. 

 

 Frisklivssentralen 

For de som står utenfor arbeidslivet, fremstår store deler av døgnet som fritid og enkelte 

bruker kan ha behov for å få en mer meningsfylt fritid. Støttekontakt er et av flere mulige 

tiltak. Mange rusmiddelmisbrukere, spesielt de i en rehabiliteringsfase, har hatt stor nytte 

av tilbud ved Frisklivssentralen. Tilbudet bidrar til at de kommer i aktivitet og bryter en 

isolert tilværelse. Rusteamet kan skrive ut frisklivsresepter for trening. 

 

 Katfos 

Katfos er et aktivitetssenter først og fremst for brukere med psykiske problemer. 

Imidlertid gir de også et tilbud til rusmisbrukere i rehabiliteringsfasen, da de ofte innehar 

dobbeldiagnosen rus/psykiatri. Synlig berusede brukere blir vist bort/kjørt hjem. Et vidt 

spekter aktiviteter, fra hobbyaktiviteter til yrkesforberedende tiltak, som opp mot 15 

personer deltar på daglig. Aktiviteten er i 2016 midlertidig flyttet til Geithusberga og det 

er planlagt et nytt bygg som skal romme aktivitetssenter i tilknytning til Geithusberga som 

skal stå ferdig høsten 2016. 

 

 Boliger til rusmiddelmisbrukere 

Mange rusmisbrukere har vansker med å skaffe seg bolig på det ordinære boligmarkedet. 

Kommunen er pålagt å hjelpe rusmiddelmisbrukere med å skaffe husvære noe som ofte er 

svært vanskelig. Det er et økende behov for botilbud med heltids- eller deltidsbemanning 

til denne brukergruppen. I løpet av 2016 må dette være på plass. 

Kommunene har opprettet 3 boliger for rusmisbrukere på Tomtebo, med oppfølging fra 

rusteamet, samt tilgang på hjemmetjenester. Det er en akuttbolig som sosialtjenesten 

disponerer. Denne er også lokalisert på Tomtebo. Se for øvrig boligsosial handlingsplan. 

Kommunestyret vedtok i 2014 å bygge nye rusboliger og det er satt av midler til dette. 

Ansvaret ligger til Modum Boligeiendom KF. 

 

 Økonomisk sosialhjelp  

Rusmiddelmisbrukere står ofte uten økonomiske midler til livsopphold og boutgifter. Det 

tilbys hjelp til å få rett ytelse ved NAV- kontoret, men noen vil i perioder ikke fylle 

kriteriene til annen stønad enn sosialhjelp fordi de ikke klarer å stå i aktivitet eller 

behandling. Det kan være muligheter for å fange opp brukere som er i en 
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rehabiliteringsfase i KVP (kvalifiseringsprogrammet). KVP er et aktivitetstilbud med tett 

oppfølging. 

Modum kommune tilbyr også økonomisk rådgivning, deriblant hjelp til disponering og 

frivillig gjeldsordning. 

 

 Fastlegeordning 

Rusmiddelmisbrukernes fastleger fikk fra 01.01.04 adgang til å henvise til 

tiltak/institusjon som gir behandling for rusmiddelmisbruk. Dette øker den enkelte leges 

oppgaver og ansvar i forhold til rusmiddelmisbrukere, men det samarbeides tett med 

ruskonsulent/boteam rundt henvisninger. For gravide rusmiddelmisbrukere er det laget et 

eget opplegg i kommunen. Dette fungerer svært godt og fører til at flere gravide 

rusmisbrukere blir fanget opp i Modum kommune enn i mange andre kommuner, og har 

derfor et høyt antall av gravide rusmisbrukere som følges opp. 

Fastlegene har også et særlig ansvar i forhold til å følge opp LAR- brukere. 

 

 Legemiddel Assistert Rehabilitering   

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er betegnelsen på ordningen for 

substitusjonsbehandling av opiatavhengige rusmisbrukere. Rehabiliterende tiltak er en 

viktig del av opplegget. I Modum er der p.t. elleve personer med et slikt tilbud. Det er ikke 

noe indikasjon på at det er noe udekkede behov for LAR- behandling i Modum kommune. 

 

 Støttekontakt/treningskontakt 

Det vil være en del av brukerne som vil ha behov for en støttekontakt/treningskontakt da 

de ofte har lite rusfritt nettverk. I tillegg kan det være vanskelig for dem å komme i gang 

med aktiviteter. Derfor er støttekontakt/treningskontakt et godt virkemiddel, spesielt med 

tanke på rehabilitering etter behandlingsopphold. Ordningen administreres fra NAV 

Modum, men det oppleves som vanskelig å skaffe egnede personer for brukergruppen.  

 

 Omsorgstjenester 

Hjemmetjenesten i Modum kommune har som mål å ivareta brukernes 

egenaktivitet og ressurser, og skape trygge forhold som sikrer tilstrekkelig hjelp ved helse- 

og omsorgssvikt. Modum kommune har de siste år hatt fokus på å gjøre tjenesten mer 

tilgjengelig for rusmisbrukere, og har lykkes med dette arbeidet. Flere rusmisbrukere får 

nå oppfølgning av hjemmetjenesten ved behov. Rusmiddelmisbrukere har ofte 

dobbeltdiagnoser.  

En omorganisering som ble gjennomført i 2015, gjør at det Mestringsenheten nå gir tilbud 

inne psykisk helse til den enkelte etter en individuell vurdering av behov. Tiltak er hjemlet 

i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester tjenester m.m. Tjenesten skal gi 

individuell støtte som kan være med å bygge opp trygghet som kan gi den enkelte økt 

mulighet til å mestre hverdagen. Tjenesten gir også veiledning når brukere får et annet 

tjenestetilbud, eks hjemmetjeneste eller botilbud med heldøgns tjeneste. 

 

 Kompetanse på rusfeltet 

Det er stadig behov for økt kompetanse på dette feltet, og det er viktig at dette nedfelles i 

etatens kompetanseplan, samt at nødvendige midler bevilges til dette formål. Kommunen 

har tidligere fått kompetansemidler av Fylkesmannen til videreutdanning innen 

rus/psykiatri for flere ansatte. Fagarbeidere har også tatt 1 årlig videreutdanning i 

rus/psykiatri. Ansatte har også blitt sertifisert for å bruke kartleggingsverktøyet Addis, 

som er et kartleggingsverktøy for avhengighet til alkohol og andre rusmidler. 
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5. Ønskede fremtidige tiltak 
 

5.1. Nye tiltak til forebygging 
 

 Generelle, åpne tilbud hjelper flere 

Å satse på tiltak for å forskyve befolkningen til en litt lavere risiko hjelper flere enn å 

forskyve dem med høy risiko til en lavere risikokategori. Noen eksempler på dette er å ha 

kvalitetsbarnehager, styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste, utvide åpningstider for 

helsestasjon for ungdom, åpen svømmehall og tilgjengelige kulturtilbud i tillegg til å ha 

gode samhandlingsrutiner. 

 

 Etablering av Familiens Hus 

De hjelpetjenestene som arbeider for barn og unge (PPT, barnevern, familieteam, 

helsestasjon, koordinerende enhet og barnefysioterapi) er i dag geografisk spredt i 

kommunen. Å samle disse tjenestene fysisk vil øke muligheten for brukerne til en vei inn 

til tjenestetilbudet og for mer effektiv samhandling mellom tjenestene. 

 

 Tidlig inn 

Fortsatt samarbeid med Borgestadklinikken/andre rusforskningsinstitusjoner om tidlig 

intervensjon og rusforebyggende tiltak for barn og familier samt forbedring av kommunalt 

tverrfaglig samarbeid og samhandling gjennom bruk av anerkjent metodikk og struktur 

som for eksempel BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats). I tillegg til trygge og 

kompetente foreldre bidrar gode helsetjenester og barnehager til en god oppvekst for barn 

og unge. 

 

 Kompetanseheving 

God kompetanse er en forutsetning for å utvikle god kvalitet i tjenestetilbudet. Å satse på 

kvalitet i de eksisterende tjenestetilbud gir positiv effekt.  

 

5.2. Nye tiltak for rusmiddelmisbrukere 
 

 Meningsfull aktivitet 

Det er viktig å se på utviklingen med et nytt aktivitetssenter (Katfos). Det må planlegges 

for å skape arenaer hvor også rusmisbrukere kan delta. 

 

 Boligtiltak for rusmisbrukere 
Se Boligsosial handlingsplan, hvor dette er drøftet. Modum Boligeiendom, gjennomfører 

vedtak ang bygging av rusboliger. Vurdere dette sammen med omsorgstilbud. 

 

 Styrke pårørendes kompetanse 

Etablering av foreldreveiledning for foreldre i familier med utfordrende problemer. Barn 

av rusmisbrukere bør i større grad bli sett og få den oppfølging de trenger. 

 

 Styrke brukermedvirkning  

Både bruker og ansatte bør ha god kjennskap til rettigheter og muligheter for å delta aktivt 

i behandling/rehabilitering. 
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 Kommunale behandlingstilbud 

Kommunen selv tar et større ansvar for behandling og rehabilitering i tråd med 

samhandlingsreformens intensjon og regjeringens satsning innen rusfeltet.  

 

 Omsorgstilbud 

Planlegge for å gi brukere et omsorgstilbud i egen kommune på lik linje som andre 

innbyggere. Unngå å kjøpe tjenester gjennom anbudskonkurranser. 

 

Det er viktig å vurdere hvordan eksisterende tiltak har fungert og hva nye tiltak kan bety. 

«Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet» (2007- 2012), hadde som hovedmål å redusere 

de negative konsekvenser som rusmiddelbruk hadde for enkeltpersoner og samfunnet. Samlet 

sett må kommunen se hvilke muligheter som ligger i den nye (etterlengtede) 

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).    
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6. Gjennomføring og oppfølging av den 

rusmiddelpolitiske handlingsplanen 
 

Planen gjelder for planperioden 2016 – 2018. Den må sees i sammenheng med andre aktuelle 

planer i Modum kommune. Det er viktig at planen blir et arbeidsdokument for ulike 

kommunale og eksterne instanser som bør samarbeide for å oppnå målsetningene for 

rusmiddelpolitisk handlingsplan. 

 

De fleste tiltakene vil kunne gjennomføres innenfor ordinær drift og noen er avhengig av 

tilskudd for å kunne gjennomføres. For noen av tiltakene gjelder det å få til en god 

implementering i ordinær drift. Hvilke tiltak det satses på å videreføre vil bli avgjørende. Det 

er viktig å evaluere tiltak underveis. 

 

Det er også stadig behov for kompetanseheving på rus- og psykisk helsearbeid i kommunen. 

Det bør settes av midler til systematisk kompetanseheving innenfor fagfeltet. Det blir også 

viktig at man klarer å opprette gode møtearenaer hvor det rusforebyggende arbeidet kan 

drøftes. For å få en bredere forståelse av rusfeltet, kan ansatte fra rus/boteam og 

mestringsenheten brukes til intern kursing. Dette for å oppnå en generell kompetanseheving 

innen feltet. 
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7. Oppsummering – utfordringer  
 

 

Å satse på tiltak for å forskyve befolkningen til en litt lavere risiko hjelper flere enn å 

forskyve dem med høy risiko til en lavere risikokategori.  

 

Bedre systemer for samordning og å satse på kvalitet i de eksisterende tjenestetilbud vil gi 

positiv effekt. 

 

Ungdomsundersøkelsen viser at det er nedgang i bruk av tobakk, men økning i antall som 

snuser. Imidlertid er det positivt at jenters alkoholbruk har gått ned siden sist undersøkelse. 

Det kan fortsatt se ut som om drikkemønsteret er preget av store mengder når det konsumeres 

alkohol. Mange drikker mer enn 7 drinker når de drikker. Tendensen er også at det drikkes 

mest på hjemmefester.  

 

Det er på hjemmefester de fleste debuterer med illegale rusmidler. I Modum er det enkel 

tilgang på ulike rusmidler, og det er toleranse for at det brukes stoff også i såkalte ”normale” 

ungdomsmiljøer. Dette har fokus for arbeidet i Modum kommune. 

 

NAV Modum viser til en økende pågang av brukere som er i behov av tjenester fra 

ruskonsulent/boteam. Intern statistikk viser at det er flere brukere med alvorlig problematikk 

knyttet til både rusmisbruk, psykisk- og somatisk helse. Det er mer vanlig med injiserende 

misbruk, noe som gjøre helserisikoen betydelig større. Imidlertid kan tallene være økende på 

bakgrunn av at rusteamets tjenester er blitt godt kjent i hjelpeapparatet og rusmiljøet, og 

dermed vil det være flere som søker om oppfølging. 

 

Det er lett å få oppfølging for rusavhengige i Modum kommune dersom de oppsøker 

rus/boteam. Det er også relativt korte ventetider på behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Utfordringen er ofte de som har store psykiske problemer i tillegg til et rusmisbruk. 
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8. Vedlegg – linker 
 

Vedlegg 1  

Ung i Modum. Oppsummering av ungdomsundersøkelsen i 2013. 

 

Vedlegg 2 

Forskrift om salg av øl, samt åpnings- og skjenketider for serverings- og 

skjenkesteder, Modum kommune, Buskerud. 

 

Vedlegg 3 

Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i modum kommune. 

 

Vedlegg 4 

Oversikt over salgs- og skjenkebevillinger 2012-2016 
 

 

Aktuelle nettsteder 

 

 www.sykehuset-buskerud.no 

 www.lovdata.no 

 www.sirus.no 

 www.shdir.no/rusmidler 

 www.tiltak.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sykehuset-buskerud.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.sirus.no/
http://www.shdir.no/rusmidler
http://www.tiltak.no/
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Vedlegg 1 

 

    Ung i Modum  2013 
 
 
Oppsummering av ungdomsundersøkelse i Modum i samarbeid med Ungdata 

og Kompetansesenter rus – region sør 
 
 

Mange ungdommer i Modum har en trygg og sunn oppvekst.  
Under følger en punktvis oppsummering av noen funn, med tallene for ungdomsskolen først og 
deretter tallene for videregående skole: 

73 % / 69 % svarer at de har god råd stort sett / hele tiden 

93 % / 94 % av ungdommene på begge skolenivåer synes utsagnet «Jeg stoler på 
mine foreldre» passer godt eller svært godt 

92 % på begge skolenivåer mener at foreldrene stoler på dem 

88 % / 91 % av ungdommene svarer at de helt sikkert har / tror de har minst én 
venn de kan stole fullstendig på 

95 % / 91 % trives nokså godt / svært godt på skolen 

61 % % på begge skolenivåer er svært fornøyd / litt fornøyd med lokalmiljøet der de 
bor 

79 % / 75 % er i fysisk aktivitet eller trening minst en gang i uka 

96 % / 80 % oppgir at de ikke røyker og 94 % / 72 % oppgir at de ikke bruker snus 

84 % av ungdommene på ungdomsskolen svarer at de ikke har drukket så mye 
alkohol at de har følt seg beruset de siste seks månedene 

96 % / 93 % av ungdommene oppgir at de aldri har prøvd hasj eller marihuana siste 
12 måneder 

99 % / 98 % oppgir at de aldri har prøvd andre narkotiske stoffer siste 12 måneder 
 
 

Samtidig er det også noen som har problemer og er ekstra utsatt for 
ulike risikofaktorer knyttet til oppveksten: 
12 % på begge skolenivå svarer at de helt sikkert ikke ville gått til noen dersom de 
hadde et personlig problem og følte seg utafor og trist 

10 % / 30 % gjør aldri eller nesten aldri lekser utenom skolen 

10 % / 9 % opplever sjelden eller aldri måltidene hjemme som hyggelige 

8 % på begge skolenivå opplever at familien har dårlig råd stort sett eller hele tiden 

22 % / 18 % av ungdommene har vært ganske eller veldig mye plaget av ensomhet 
den siste uka 

14 % / 18 % oppgir at de ikke har klart å sovne før kl 02 

6 % / 6 % spiller dataspill også mellom kl 22 - 06 

23 % / 52 % av elevene har ofte eller av og til fått alkohol av foreldrene ved 
spesielle anledninger som nyttårsaften, 17. mai og lignende 

12 % / 45 % har ofte eller av og til fått alkohol til å ha med på fest av foreldrene sine 

13 % / 34 % har ofte eller av og til fått alkohol til å drikke hjemme uten at det er 
noen spesiell anledning 
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Historikk – sammenligningstall med tidligere ungdomsundersøkelser 
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Vedlegg 2 

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE  
 

Tidligere vedtatt av Modum kommunestyre 18. juni 2012, sak 

61/12. Skjenketiden ble endret i kommunestyremøte 11. februar 

2014, sak 6/14.  

Endret i henhold til nye bestemmelser om bevillingsperiode i 

Alkoholloven §1-6 og om prikkbelastning i Alkoholforskriften 

kapittel 10. 

 
 

Kapittel 1.  Tid for salg av øl. 
 

§1.  Salg og utlevering av øl kan på hverdager skje fra kl. 0800 til 2000. På dager før søn- og 

helligdager skal salget opphøre kl. 1800. Dette gjelder ikke før Kristi Himmelfartsdag. På 

påske-, pinse-, jul og nyttårsaften kan salg og utlevering skje mellom kl. 0800 og 1500. 

 

 

Kapittel 2. Åpnings og skjenketid. 
 

§2.  Serverings- og skjenkesteder kan på hverdager og på helligdager, ha åpningstid fra kl. 

0800 til kl. 0130. På fredager, lørdager og dager før helligdager er åpningstiden fra kl. 

0800 til senest kl. 0330. 

 

§3.  Skjenking av øl, vin og brennevin avsluttes en halv time før lukketid. Jfr. Ellers 

alkohollovens §4-4 siste ledd. 

 

§4.  Formannskapet gis fullmakt til , når særlig grunner foreligger, å utvide eller innskrenke 

de tidene som er fastsatt i §2, jfr. dog alkohollovens §4-4, fjerde og femte ledd. 

 

§5.  Rådmannen kan for en enkelt anledning gi dispensasjon fra ovennevnte åpnings- og 

skjenketider etter særskilt søknad, jfr. dog alkohollovens §4-4, fjerde og femte ledd. 

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om ambulerende bevilling og godkjenne 

skjenkebestyrer for en enkelt anledning, jfr. alkohollovens §4-5. 

 

§6.  Bevillingshavers brudd på gjeldende bestemmelser kan medføre inndragning for kortere 

eller lengre perioder eller for resten av bevillingsperioden, avhengig av hvor alvorlig bruddet 

er. 

 

§7.  Denne forskrift trår i kraft fra 11. februar 2014. 

Lukningsforskrift for serveringssteder og tid for skjenking, vedtatt i Modum kommunestyre 

18.06.2012, oppheves fra samme tidspunkt. 
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Vedlegg3 

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER I MODUM KOMMUNE  
 

Tidligere vedtatt av Modum kommunestyre 18. juni 2012, sak 

61/12. Skjenketiden ble endret i kommunestyremøte 11. februar 

2014, sak 6/14.  

Endret i henhold til nye bestemmelser om bevillingsperiode i 

Alkoholloven §1-6 og om prikkbelastning i Alkoholforskriften 

kapittel 10. 

 
FORMÅL 

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 

Planen skal være retningsgivende både for administrasjonen ved forberedelse av saker til 

politisk behandling og ved avgjørelse av salgs- og skjenkebevillinger. 

Den kommunale alkoholpolitikken forvaltes innenfor de rammer som er gitt i Lov av 2. juni 

1989 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). 

 

 

DEFINISJON AV ALKHOLHOLDIG DRIKK 

Forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. har følgende 

definisjon: 

Alkoholfri drikk: inneholder under 0,7 volumprosent alkohol  

Alkoholsvak drikk: inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 1: inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 2: inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 3: inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. 

 

Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må 

ikke skje til personer under 18 år, og salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk i 

gruppe 3 må ikke skje til personer under 20 år, selv om vedkommende viser til skriftlig 

fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre. 

Alkoholsvak og alkoholholdig drikk må ikke selges, utleveres eller skjenkes fra automat. 

 

 

BEVILLINGSPERIODEN 

Det følger av alkohollovens § 1-6 at kommunal salgs- og skjenkebevilling kan gis for et eller 

flere år av gangen. Bevilling kan maksimalt gis for 4 år, med opphør senest 30. juni året etter 

et kommunestyrevalg. 

Fra1. januar 2016 ble det gjort følgende endring i alkohollovens § 1-6, tredje og fjerde ledd: 

Kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for 
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en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. En forutsetning for videreføring av bevillingsperioden er at det 

foretas en gjennomgang av kommunens ruspolitiske handlingsplan. 

For å få forutsigbarhet for bevillingshaverne er det en fordel å ha lengst mulig 

bevillingsperiode. Det blir mindre byråkratisk og letter arbeidet for administrasjonen.  

 

 

SAKSBEHANDLING 

Kommunen skal som bevillingsmyndighet forvalte alkoholloven på rett måte og i samsvar 

med lovens formålsparagraf, den alkoholpolitiske handlingsplanen og eventuelle andre 

sentrale og lokale retningslinjer og forskrifter. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler 

legges til grunn. 

 

 

SØKNAD OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLING 

 

Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside www.modum.kommune.no.  Veiledning 

og hjelp til utfylling av skjema gis ved politisk sekretariat. 

  

1. SALGSBEVILLINGER FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST    

           4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL 

 

Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking 

utenfor salgsstedet (alkohollovens § 1-4 1. ledd). 

Ved søknad om salgsbevilling skal kommunens søknadsskjema benyttes. Søknaden må være 

tilfredsstillende utfylt og obligatoriske vedlegg skal følge med. 

 

Høringsinstanser 

Det blir innhentet uttalelser fra skatteoppkrever, skatteetaten, politiet, helse- og sosialetaten 

og eventuelle andre instanser ved behov. 

 

Salgstidene 

Salgstidene følger åpningstiden til forretningen, men ikke utover lovens maksimaltid 

(mandag-fredag kl. 08:00 - 20:00 og lørdag kl. 18:00). Salg av alkoholholdig drikk på søndag 

og helligdager er ikke tillatt. På dager før helligdager skal salget opphøre senest kl. 18:00, 

unntatt dagen før Kristi himmelfart.  

1. mai og 17. mai er ikke helligdager, og man kan derfor dagen i forveien  selge frem til 

klokken 20:00 mandag – fredag og fram til kl. 18.00 lørdag. 

Alkoholholdig drikk i gruppe 1 kan ikke selges 1. mai og 17, men det er nå åpnet opp for salg 

på valgdagen. 

 

Vilkår 

Ved behandling av søknader om bevilling, skal det legges vekt på at alkoholholdig drikk i 

gruppe 1 får en diskré plassering i forretningens lokaler. 

http://www.modum.kommune.no/
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Ved plassering i umiddelbar nærhet av inngangsparti og ved forretningens kasser vil bevilling 

ikke kunne påregnes.  

I nærheten av der alkoholholdige drikkevarer er plassert og ved kassene skal det være tydelig 

oppslag som viser salgstidene for alkoholholdig drikk i gruppe 1. 

Ved kassene skal det i tillegg være tydelig oppslag om at alle under 23 år uoppfordret skal 

vise legitimasjon. 

 

Vurdering ved saksbehandlingen 

Det må påregnes å bli vanskelig å få salgsbevilling dersom: 

 Politiets uttalelse ikke er positiv 

 Vandelskravene i alkohollovens § 1-7 b ikke er oppfylt 

 Det foreligger negative uttalelser fra andre offentlige organer som kommunen kan eller   

            skal innhente opplysninger fra 

 Omsetningsoppgaver ikke blir levert og/eller bevillingsgebyr ikke blir betalt til rett tid 

 Bevillingssøker har overtrådt alkoholloven og/eller andre bestemmelser som har    

sammenheng med alkohollovens formål i slikt omfang at det kan stilles spørsmål ved 

søkers egnethet. 

 

 

2.       SKJENKEBEVILLINGER FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK 

 

Med skjenking forstås salg av drikk for drikking på stedet (alkohollovens § 1-4 2. ledd). 

Ved søknad om skjenkebevilling skal kommunens søknadsskjema brukes. Søknaden må være 

tilfredsstillende utfylt og obligatoriske vedlegg skal følge med. 

 

Høringsinstanser 

Det blir innhentet uttalelser fra skatteoppkrever, skatteetaten, politiet, helse- og sosialetaten 

og eventuelle andre instanser der det er behov. 

 

Skjenketidene 

Skjenke- og åpningstider i Modum kommune reguleres i forskrift, vedtatt i kommunestyre den 

11. februar 2014 -  sak 6/14. 

 

Åpningstiden er slik: 

 

Serverings- og skjenkesteder kan på hverdager og på helligdager, ha åpningstid fra kl. 0800 til 

kl. 0130. På fredager, lørdager og dager før helligdager er åpningstiden fra kl. 0800 til senest 

kl. 0330. 

 

Skjenking av øl, vin og brennevin skal avsluttes en halv time før lukketid. Jfr. Ellers 

alkohollovens §4-4 siste ledd. 

 

Spesielt for uteservering 
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Skjenkesteder som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på nærmere avgrenset 

område utendørs, kan skjenke de drikkevarer som bevillingen omfatter. Virksomheter som 

kan skjenke brennevin kan ikke etablere barer/disker utendørs. På serveringssteder med 

utendørs musikk, skal musikken opphøre senest klokken 23:00 alle dager. 

Unntak kan gjøres i forbindelse med spesielle arrangement. Vedtak om å gjøre eventuelle 

unntak avgjøres av politiet. 

 

Vilkår 

 

Vilkårene er gitt i medhold av alkohollovens § 4-3.  

 

Foreslåtte vilkår kommer i tillegg til bestemmelsene gitt i lov, og sentrale/lokale forskrifter. 

 bevillingshaver må følge politiets pålegg om ordensvakter 

 

 vakter og annen betjening som har kontrolloppgaver og/eller betjener virksomhetens   

            gjester ute i skjenkelokalet eller utendørs skjenkeområde skal bære skilt eller     

            arbeidsantrekk slik at virksomhetens ansatte skiller seg ut fra gjestene på stedet 

 

 virksomheter som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk må, når stedet   

            drives som annet enn spiserestaurant/kafé, sørge for at bare personer over 18 år har   

            tilgang til lokalet etter klokken 22:00 

 

 bevillingshaver har dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og    

            at de har lovlige arbeidskontrakter 

 

 pålegg fra brannvesen, mattilsyn og Modum kommune til enhver tid blir fulgt. 

 

 bevillingshaver pålegges å ha orden og renhold på sine utearealer og i umiddelbar   

            nærhet innen klokken 07:00 samme dag. 

 

Vurdering av ulik driftskonsept 

Selv om kommunen ikke har tak på antall bevillinger, er et av målene med planen å ha god 

kontroll. Nyetableringer skal presentere et reelt konsept som viser hvorledes virksomheten 

skal markedsføres og drives. Det gis ikke alminnelig bevilling til driftskonsept som 

gatekjøkken, kiosker eller virksomheter som drives og markedsføres som annet enn 

serveringssted. 

 

 Vurdering av lokalisering 

Ved vurdering av søknader om bevilling, vil det for ulike type skjenkesteder bli lagt vekt på 

lokalenes beliggenhet, størrelse, beskaffenhet og egnethet, samt målgruppen for 

virksomheten. 

Det vil også bli tatt hensyn til lokalmiljøet og eventuell erfaring med tidligere driftsform, samt 

trafikale og/eller ordensmessige problemer. 
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3.     BEVILLING FOR EN ENKELTSTÅENDE ANLEDNING/AMBULERENDE 

BEVILLING 

 

Privatpersoner som låner eller leier et lokale for en bestemt anledning til sluttet selskap kan 

servere alkoholholdig drikk i disse lokalene uten skjenkebevilling, dersom skjenking skjer 

uten vederlag.  

Firmaer og andre juridiske personer kan ikke servere alkoholholdige drikkevarer i slike 

lokaler uten skjenkebevilling.  

Det samme gjelder dersom privatpersoner skjenker alkoholholdige drikkevarer i slike lokaler 

mot vederlag. 

Alle som har behov for skjenkebevilling for en enkelt anledning kan søke om dette. 

 

Det kan søkes om to forskjellige bevillinger: 

 

 med henvisning til alkohollovens § 4-5 kan kommunen gi bevilling som blir utøvd på 

et sted for en anledning og for skjenking i sluttet selskap (såkalt ambulerende 

bevilling).  

 

 med henvisning til alkohollovens § 1-6 3. ledd kan det gis alminnelig bevilling for 

skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt bestemt anledning. 

 

Avgjørelse av denne type søknader er delegert rådmannen eller den hun/han bemyndiger. 

Søknadsfrist er to uker før arrangementet. 

Søkere som får bevilling for en enkelt anledning jf. alkohollovens § 1-6 3. ledd må følge de 

skjenke- og åpningstider som gjelder for serveringssteder. 

 

 

REAKSJONER VED OVERTREDELSE AV BESTEMMELSER KNYTTET TIL 

SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 

 

Hensikten med sanksjoner på regelbrudd er å få bevillingshavere til å innrette 

skjenkevirksomheten etter alkoholloven og dens forskrifter, samt annet lovverk med 

bestemmelser som har sammenheng med alkohollovens formål. Det er viktig at eventuelle 

sanksjoner blir iverksatt så snart som mulig etter at regelbrudd har funnet sted. 

Fra 1.1.2016 ble det innført et nasjonalt system for prikkbelastning jfr. 

Alkoholforskriften § 10, til bruk der kommunen avdekker brudd på alkoholloven ved 

salgs- og skjenkekontroller. 

Skjenkebevillinger skal inndras for en uke hvis et bevillingssted får 12 prikker i løpet av 

to år. Dersom det blir tildelt flere enn 12 prikker skal inndragningsperioden økes 

tilsvarende. Det er ikke salgs- og skjenkekontrollørene som ilegger prikkene når de er 
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ute på kontroll, prikkene ilegges i etterkant. Prikker skal forhåndsvarsles, slik at 

bevillingshaver kan uttale seg og prikkene kan påklages til fylkesmannen. 

Hvilke steder som får prikker, hvorfor prikker tildeles og hvor mange, er offentlig 

informasjon. Kommunen kan gi færre prikker ved «helt spesielle og svært formildende 

omstendigheter», og kan også tildele flere prikker hvis det foreligger «svært skjerpende 

omstendigheter». I slike tilfeller kan også lengden på inndragningen økes. 

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: 

 salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år 

 brudd på bistandsplikten 

 brudd på kravet om forsvarlig drift 

 hindring av kommunal kontroll 

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

 salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler-skjenking til 

person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler 

 brudd på salgs-, utlevering- og skjenketidsbestemmelsene 

 skjenking av brennevin til person på 18 eller 19 år 

 brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk 

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

 Det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 

bevillingshaver ikke sørger for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler 

forlater stedet 

 Mangler ved bevillingshavers internkontroll-manglende levering av 

omsetningsoppgave, innen kommunens frist 

 Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist 

 Brudd på kravet om styrer og stedfortreder 

 Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet 

 Gjentatt diskriminering 

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk: 

 Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer 

 Brudd på regler om skjenkemengde 

 Konsum av medbrakt alkoholholdig drikk 

 Gjester medtar alkohol ut av lokalet 

 Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted 

 Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket 

 Brudd på reklameforbudet 

 Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd 

Ved andre overtredelser vil skjønnsutøvelse utgjøre et vesentlig element i saksbehandlingen, 

og disse sakene behandles derfor politisk. 
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Forvaltningslovens bestemmelser skal følges.  

Det vektlegges hele veien at det skal utøves skjønn og sunn fornuft, og at reaksjonene i 

enkelte tilfeller kan fravikes. 

 

Før en bevilling blir inndratt, skal det være gitt skriftlig orientering til bevillingshaver. Også 

ved mindre alvorlige overtredelser, der reaksjon vil medføre advarsel, skal bevillingshaver 

være skriftlig informert om at advarsel vil bli vurdert. 

 

Ved eventuelle gjentatte overtredelser og ved søknad om fornyelse av bevilling, skal oversikt 

over gitte advarsler følge saksdokumentene. 

 

KLAGEADGANG 

 

Alkohollovens § 1-6 gir adgang for å påklage kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kapittel 

3, 4 og 7 til fylkesmannen. Klage på delegert vedtak behandles av overordnet organ. 

Eventuelle klager sendes via Modum kommune innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

Det følger av alkohollovens § 1-6 2. ledd at fylkesmannen kan prøve om vedtaket er 

innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. 

Kommunene har stort selvstyre i alkoholsaker og fylkesmannen kan ikke overprøve 

kommunens frie skjønn. 

 

BEVILLINGSGEBYR 

 

Alle som får salgs- og skjenkebevilling skal betale bevillingsgebyr. Bevillingsgebyr sendes ut 

kvartalsvis med forfallsdato kommunen bestemmer. 

Bevillingshavere skal innen 10. februar hvert år sende inn oppgave over forventet omsatt 

mengde alkoholholdig drikk for dette året, samt faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk 

for året før. 

 

Gebyrsats bestemmes av departementet jf. forskrift av 8.6.2005 nr 538, § 6.2 

 

Pr. dato skal gebyret betales etter følgende satser:  

Salg:  

0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 

 

Skjenking:  

0,44 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 

1,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 

3,87 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. 

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1.540 for salg og kr 4.800 for skjenking. 

Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.  

 

Søkere som får alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdige drikk for en bestemt 

anledning/ambulerende bevilling blir avkrevd nevnte gebyr på kr 340,- pr. gang/dag. 
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KONTROLL 

 

Kontroll med kommunale bevillinger er tillagt kommunen. Alle steder med fast 

skjenkebevilling skal kontrolleres minst en gang pr. år, og det skal 

utføres tre ganger så mange kontroller som det er bevillinger i kommunen. 

 

Det er opp til den enkelte kommune hvordan man ønsker å organisere kontrollen. 

Modum kommune har pr. i dag avtale med to kontrollører, som også har denne 

funksjonen i Drammen og Øvre Eiker. Ellers er kommunene Sigdal, Modum, Øvre 

Eiker, Nedre Eiker og Kongsberg i ferd med å etablerte en felles kontrollørgruppe for å 

ha flere kontrollører/felles opplæring og større fagmiljø. Kontrollen skal ikke bare gjelde 

der hvor salgs- og skjenkevirksomheten utøves, men også lager og tilstøtende lokaler som 

bevillingshaver disponerer. Bevillingsmyndighet kan når som helst kreve tilgang til salgs- og 

skjenkestedets lokaler og regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om 

regnskap og drift fra bevillingshaver. Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å 

utlevere nødvendige vareprøver til bevillingsmyndighet. 

 

 

DELEGASJONER 

 

TYPE AVGJØRELSE AVG. 

MYNDIGHET 

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger, herunder søknader om 

fornyelse 

Formannskapet 

Inndragning av bevilling  Formannskapet 

Endring av skjenkelokale/virksomhet Formannskapet 

Godkjenne endring av styrer og/eller stedfortreder for styrer der 

saken er kurant 

Rådmannen 

Inndragning av bevilling som følge av at bevillingen ikke er 

benyttet siste år 

Rådmannen 

Utvidelse av skjenkelokale eller skjenketid for en enkelt anledning Rådmannen 

Ambulerende bevilling/bevilling for en enkelt anledning Rådmannen 
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      0623  MODUM KOMMUNE 

                Postboks 38 

                3371 VIKERSUND                                                                               
                telefon 32 78 93 11                                                                                                                        Pr. 01.01.2016 

 
 

 

OVERSIKT OVER  SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER   2012 - 2016 
 
 

 

Bevillingsinnehaver 

 

Styrer: Stedfortreder: 

KIWI 338,  Strandgata, Åmot Hans Einar Støa  -  180588 Runi Blegeberg – 080264  

KIWI 571, Åmot sentrum, Lilleåsgata, Åmot Mette Gabrielli Johansen  - 110279 Mats Mossin Christensen – 111089  

Rema 1000, Reprogården, Lilleåsgata,  Åmot Elisabeth Skaane  -   Linda Bakkene  -   

Meny avd. Åmot,  Åmotsenteret, Lilleåsgata, Åmot Kjell Ove K. Henriksen – 180182  Anne Winnæss – 201260  

Coop Marked,  Geithus torg,  Geithus  Sameer Nazari  -  251287 Grete Voss – 210247  

Eurospar, Grandplassen, Vikersund  Lars Petter Herseth – 210474  Lumturie Seferi – 050566  

Rema 1000, Idrettsveien,  Vikersund  Runar Kantebakke – 151269  Marius Jahr – 010789  

Coop Ekstra, Nærsenteret, Vikersund Silje Engebretsen  -   191281 Thomas Hovde  -  020580 

KIWI 527, vis a vis Nærsenteret, Vikersund Lennart Lindberg – 111184  Ginie Santos Whitebear  -  050669 

   

Kongsfoss Pensjonat,  Strandgata,  Åmot Unny Aronsen – 080445   Mia Aronsen – 030873  

Modum Blaafarveværk, Haugfoss,  Åmot Rønnaug Andfossen – 021149  Tone Sinding Steinsvik – 230941  

Modumstua, Ekengården,  Åmot  Zhao Qian – 020156  Gu Hong – 220760  

Sundhaugen skysstasjon, Lilleåsgata,  Åmot Grethe Holm -  Håkon R. Bergan -  

Tyrifjord Hotell, Øst-Modum,  Vikersund Georg R. Thomassen – 030266 Laila R. Thomassen – 190970 

Modum  kulturkafe,  Modum kulturhus,  Vikersund Øyvind Christensen – 190971  Bård Åmotsbakken – 180681  

Nedmarken Kafe AS,  Nedmarken,  Vikersund Liv Heidi Wigdal – 281161  Tom Wigdal  - 230560  

Bar 22, Vikersundgata,   Vikersund Kim Hellum – 280874  Knut M. Stefferud – 260774  

Nye Stallen Matbar, Vikersundgata,  Vikersund Nian Hui Song – 200379  Meng Keyu – 161178 

Vikersund Catring og Kafe, Vikersundgata, Vikersund Eli Glesne – 200369  Knut Glesne – 061172  

Grandgård Pizza, Vikersundgata, Vikersund Edzevid Krcic - 140277  

Vikersund Flying Team, Hoppanlegget, Vikersund Hans Tore Harstad – 110255 Jon Hovland - 090860 
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