
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 06.03.2013
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Helse- og omsorgsutvalget vil ta opp følgende faglige temaer:  

1. Gjennomgang av Helsedirektoratets 3-årige demensprogram for personer med samiskspråklig og 
-kulturell identitet.

2. Kommunens arbeid med psykiske lidelser etter at fagmiljøet er styrket med psykolog. I dette 
temaet vil en drøfte både klientrettede og systemrettede utfordringer.

Tana, 26. februar 2013

Per Ivar Henriksen
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 8/2013 Godkjenning av innkalling
PS 9/2013 Godkjenning av saksliste

PS 10/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.01.2013
PS 11/2013 Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana 

kommune våren 2012
2013/521

PS 12/2013 Endring av skjenketider i Tana - Kommunestyrets 
justering av samordnet rus- og psykiatriplan

2013/523

PS 13/2013 Referatsaker/Orienteringer

RS 3/2013 Hjelpemiddelformidling - Kommunestatistikk for 2012 2013/341
RS 4/2013 Samhandlingsreformen 2013/437

RS 5/2013 Tana kommune-invitasjon til å delta i arbeidsgruppe 2013/499

�����	



�����


�������	��������������������������

�������	�������������������������

��������	����������������������������������������	� �� ���	



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/521-1

Saksbehandler: Jakob Lanto

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 11/2013 06.03.2013

Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012

Rådmannens forslag til vedtak
Helse- og omsorgsutvalget tar resultatet av ruskartleggingen til etterretning. Det forebyggende 
arbeidet videreføres og prioriteres. Resultatene tas med i arbeidet med rullering av Samordnet 
forebyggende Rus- og psykiatriplan. Det må jobbes for å etablere tiltak for å forebygge rusdebut 
for borteboende elever på videregående skolenivå.  

Saksopplysninger
I Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, rullert og vedtatt i KST 24.05, er 
det beskrevet i tiltak 4.5 e at det skal foretas en kartlegging blant ungdoms rusbruk. 
Kartleggingen ble gjennomført våren 2012 i et samarbeid med Trøndelag Forskning og 
Utvikling. Det ble gjennomført en tilsvarende kartlegging i 2007, i rapporten blir tallene fra 
2007 og 2012 sammenlignet.
Målgruppen for undersøkelsen er elever i ungdomstrinnet ved skolene i Tana, 8., 9. og 10. 
klassetrinn, ved undersøkelsestidspunktet var det 112 elever i disse klassetrinnene. Det 
foreligger svar fra 86 elever, det tilsvarer 77% av elevene i målgruppen. 
Overordnet problemstilling for undersøkelsen er: 

Hvilket omfang har bruk av ulike rusmidler blant unge i Tana, og hvordan har dette 
omfanget endret seg over tid?

I sammendraget av rapporten fremkommer følgende resultater:
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- Tobakk

Det er få som røyker tobakk på ungdomsskolene. Litt over to prosent av alle elevene røyker 
daglig. Ca fem prosent sier de røyker, men ikke daglig. 69 prosent av ungdomsskoleelevene har 
aldri røyket. Det er færre som røyker nå enn i 2007.

Omtrent fem prosent sier de bruker snus daglig, og til sammen har en av tre elever prøvd snus. I 
forhold til snusbruk er det små endringer fra 2007 og til nå i 2012.

- Alkohol

53 prosent av alle elevene har smakt alkohol en eller flere ganger. Av de som har drukket har de 
fleste debutert hjemme. 

Av alle ungdommene er det 25 prosent som sier at de har drukket så mye at de har kjent seg 
beruset. I 2007 var det nesten 40 prosent som hadde vært beruset.

Den vanligste alkoholholdige drikken blant ungdommene er øl og det var det også i 2007, 
imidlertid er andelen som har drukket øl i løpet av de siste fire ukene redusert fra 23 prosent i 
2007 til 14 prosent i 2012.

Kun tolv prosent har smakt hjemmebrent i 2012, mens det var 25 prosent i 2007.

Det er markant færre som har drukket alkohol i 2012 enn det var i 2007 og i gjennomsnitt har 
ungdommene vært beruset 1,8 ganger, mens i 2007 var snittet på 3,5 ganger

Den vanligste alkoholkilden til ungdommene er å kjøpe fra andre ungdommer. Ca 15 prosent av 
elevene som har drukket har fått alkohol fra mor eller far. 

Kun en elev har fått med alkohol på fest av foreldrene. 

Halvparten av alle tiendeklassingene i undersøkelsen har fått smakt alkohol hjemme. 

- Narkotika og ulovlige stoffer

2,4 prosent av elevene i undersøkelsen sier de har prøvd hasj/marihuana, og like mange har 
prøvd beroligende midler og sniffing. Dette er et relativt lavt tall sammenlignet med andre 
kommuner. Ingen elever i 8. eller 9. klassetrinn har prøvd noen av de opplistede narkotiske 
stoffene. 

Ungdommene har restriktive holdninger knyttet til bruk og legalisering av hasj. I 2007 var det 
tolv prosent som hadde lyst til å prøve hasj, nå i 2012 er denne andelen redusert til under fem 
prosent. Det samme ser en i forhold til legalisering også. I 2007 ønsket nesten 17 prosent at hasj 
skulle legaliseres, mens det nå i 2012 kun er 3,6 prosent som svarer bekreftende på denne 
påstanden.

Ingen elever har prøvd anabole steroider, efedrin eller selvbruningssprøyter (barbiedop).
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Vurdering

Det kan fastslås på bakgrunn av kartleggingen at rusbruken blant ungdomsskoleelever i Tana er 
moderat og betydelig redusert siden 2007. Ungdommen har restriktive holdninger til bruk og 
legalisering av hasj. Seniorrådgiver Gunnar Nossum ved Trøndelag Forskning og Utvikling sier 
i nyhetsartikkel Mindre bruk av rusmidler i Tana kommune
http://www.tfou.no/default.asp?id=1398:  

Sammenlignet med andre kommuner er rusbruken blant 13 til 16-åringene i Tana 
kommune liten.

Selv om tallene fra Tana er positive er det likevel grunn til fortsatt å ha fullt trykk på det 
forebyggende arbeidet som gjøres av foreldre, barnehager, skoler, kulturskolen, de forskjellige 
tjenesteområdene og frivillige organisasjoner. Vi vet at det brukes rusmidler blant eldre ungdom 
i Tana. Det kan synes som mange av de som bruker rusmidler har kommet i kontakt med dette 
som borteboende elever i videregående skoler. Det må settes inn tiltak for å forebygge 
rusproblemer blant elever på videregående skoler. Dette tas inn som nye tiltak i forbindelse med 
rullering av Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64

Arkivsaksnr: 2013/523-1

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 12/2013 06.03.2013

Endring av skjenketider i Tana - Kommunestyrets justering av samordnet 
rus- og psykiatriplan

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i alkohollovens § 4-4 øker Helse- og omsorgsutvalget skjenketiden for alkohol i 
gruppe 1 og 2 til kl 02:30 for:

1. Blue X nattklubb as

Endringen trer i kraft straks.

Saksopplysninger
Tana kommunestyre tok i sitt møte 21.2.2013 opp som tilleggssak spørsmålet om skjenketidene 
i Tana kommune.  Følgende vedtak ble fattet:

Skjenketider i Tana kommune

Kommunestyret går tilbake til de skjenketider som var gjeldende 31.06.2012, frem til ny 
rusplan blir vedtatt våren 2014.

Kommunestyret vedtar en generell skjenketid i kommunen slik;
Gruppe 1 og 2 fra klokken: 11.00 til klokken: 02.30.
Gruppe 3 fra klokken: 13.00 til klokken: 01.00.

HOU foretar vedtak i enkeltsaker innenfor de gitte rammer satt av kommunestyret 
21.02.2013.
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Administrasjonen har etter dette tilskrevet bevillingshavere i kommunen og orientert om 
vedtaket og om at de kan søke forlenget skjenkerett for alkoholklasse 1 og 2 til kl 02:30.

Til nå er det kommet inn en søknad om slik forlengelse av skjenketiden.  Det er fra bedriften 
Blue X. 

Vurdering
Helse- og omsorgsutvalgets møte ligger så nært opp til kommunestyremøtet at det er vanskelig å 
sikre god nok tid for bevillingshaverne til å sende inn søknad. Det må derfor forventes at det kan 
bli lagt fram søknader direkte i møtet og at det også kan komme inn saker til senere møter.

Fra administrasjonens side ansees dette som lite problematisk. Alle bevillingshavere har fått sin 
sak grundig behandlet for 8-9 måneder siden, og det er kun spørsmålet om skjenketid som skal 
vurderes. Med mindre det foreligger særlige grunner, f eks brudd på skjenkeregler etc., kan 
neppe helse- og omsorgsutvalget forskjellsbehandle søkerne.

Når det gjelder HOUs handlefrihet i forhold til kommunestyret, kan en nok i teorien tenke seg at 
utvalget kan fastholde en strengere praktisering enn det den nå reviderte rus- og psykiatriplanen 
legger opp til.  Dette er imidlertid kun i teorien, da kommunestyret har instruksjonsmyndighet 
over utvalget. Selv om kommunestyrets vedtak ikke er formulert som en instruksjon, må en gå 
ut fra at det er dette kommunestyret mener.
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