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INNLEDNING
Bakgrunn for kartleggingen
I juni 2010 kjørte lokalavisa GD et oppslag om ungdom og hasj i Gausdal. Rektor på
ungdomsskolen engasjerte da to masterstudenter fra Høgskolen i Lillehammer som gjorde en
kartlegging på 10.trinn av elevenes holdninger og forhold til rus. Dette ble brukt som
grunnlag for tiltak på ungdomsskolen i samarbeid med helsesøster, barnevern og andre.
Vinteren 2011/2012 ble det på nytt satt søkelys på at ungdom i Gausdal bruker hasj. GD
kjørte flere store oppslag med overskrifter som «hasjalarm» og «hekta på hasj». Avisa hadde
reportasjer om beslag av hasj og avsløring av hasjplantasjer i bygda, fulgt opp av en
bekymring fra barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP Lillehammer) om at minst 40
ungdommer mellom 13 og 18 år i Gausdal var avhengige av hasj.
Oppslagene førte til mange telefoner og bekymringer fra foreldre, politikere og innbyggere i
kommunen. I kommunen begynte vi (ansatte i tjenester med kontakt ut mot ungdom) å lure på
hva vi hadde gått glipp av eller ikke hadde forstått. Dette var informasjon som vi ikke
gjenkjente og bildet som ble tegnet av Gausdalsungdom stemte ikke overens med vårt.
Barneverntjenesten fulgte opp noen ungdommer som ruset seg, men antallet beskrevet i media
var ukjent.
Uka etter det største oppslaget i GD inviterte Tyrilistiftelsen til åpen debatt om temaet på
biblioteket i Lillehammer. Der møtte både foreldre, beboere ved Tyrili, fagfolk og andre
interesserte. En god debatt som understreket behovet for informasjon om hva som blir gjort av
forebyggende og kurativt arbeid, informasjon om hasj og konsekvenser av bruk, om hva
hjelpeapparatet kan og ikke kan gjøre i forhold til lovverk og, ikke minst, kunnskap om hva
situasjonen blant ungdom faktisk er i dag.
Vi erkjente at vi ble nødt til å rette blikket både innover mot egne tjenester og utover mot
ungdom, foreldre og andre som kunne ha informasjon om situasjonen. For hva visste vi
egentlig om situasjonen blant ungdommene våre? Er det reelt at det er mer bruk av hasj i
Gausdal? Hva er kommunens praksis og rutiner? Hvilke forebyggende tiltak har vi som
fungerer godt? Og - hvilke tiltak bør settes inn mot de ungdommene som ruser seg? Vi ønsket
å skaffe oss et reelt bilde av situasjonen for å kunne iverksette mer målretta tiltak, både på
kort og lang sikt.
Sammen med kompetansesenter Rus – region Øst (KoRus) bestemte Gausdal seg for å
gjennomføre en HKH (Hurtig Kartlegging og Handling). Gjennom KoRus og
Bergensklinikkene fikk Gausdal opplæring i metoden våren 2012 og i høsten 2012 startet
arbeidet med selve kartleggingen.

Cannabis
Cannabis er en fellesbetegnelse for hasj, marihuana og cannabisolje. De kommer alle fra
cannabisplanten, Cannabis sativa. Cannabis Sativa er en plante i hampfamilien. Den vokser
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vill i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Illegalt dyrkes cannabis i dag i de fleste land. Av import
kommer mest fra Columbia, Marokko, Libanon, Pakistan, Afghanistan og USA.
Cannabisplantens tørkede del kalles marihuana og er hovedsakelig knuste blader. Hasj består
særlig av konsentrert cannabiskvae fra stengelen som presses sammen med andre plantedeler
og bindemiddel. Både marihuana og hasj røykes, men kan også drikkes eller spises. Ved
røyking tas stoffet raskt opp i lungene og effektene kommer allerede etter få minutter. Rusen
varer fra 30 minutter opptil noen timer. Den virksomme komponenten i stoffet er THC (delta9-tetrahydrocannabinol) som påvirker hjernen. THC-innholdet ligger oftest på 7-8%. I en del
egenprodusert hasj ser en imidlertid verdier opp til 20-25 prosent. Effekten er desto sterkere.
(http://www.nhi.no)
Nyere forskning kan tyde på at hasj er mer vanedannende enn man har trodd. THC påvirker
og manipulerer hjernens belønningssystem på samme måte som stoffer en har regnet som
farligere. Det kan bety at hasjbrukeren trekkes mot å gjenta inntaket. «THC synes å ha effekter
som minner mer om dem en finner ved heroin og kokain enn tidligere antatt» (Pedersen 2006,
s.124 )
Cannabis kan utløse angst og er en relativt vanlig bivirkning hos uvante hasjrøykere, som får i
seg store mengder THC. Cannabis påvirker alle de syv hjernefunksjonene. Hasjrøykeren
mister evnen til å trekke riktige konklusjoner og evnen til å lære av sine feilsteg. Cannabis
påvirker også oppmerksomhet og konsentrasjonsevne. Det blir vanskelig å føre en dialog og å
gjøre flere ting samtidig. Korttidshukommelsen påvirkes og man glemmer hva man snakker
om, avtaler og møter. Hasjrøykeren ser på tilværelsen med skylapper og ser bare det han vil
se. Han ser ikke forbindelsen mellom at han selv kommer til kort og sin egen hasjbruk. Dette
beskrives ofte som en «tåkeverden» der tiden står stille. Relasjoner blir uinteressante og han
planlegger ingenting. Det blir sjelden kontinuitet i egne relasjoner. (ibid)

Kartleggingens målsetting:
1) Fakta om dagens situasjon i forhold til omfang og bruk av hasj/cannabis i
aldersgruppen 14-25 år i Gausdal.
2) Kartlegging av hvilke tiltak vi har i dag som fungerer og om det er hull i tiltakskjeden
pr i dag.
3) Hvilke nye tiltak bør settes inn mot den gruppa ungdommer som bruker hasj.
4) Hvordan kan kommunen arbeide forebyggende for å hindre nyrekruttering.
5) Vurdere hvilke eventuelle nye tiltak det kan være behov for.
Kartleggingen fokuserer på følgende nøkkeltema:
Omfang
Tilgang
Hva kjennetegner brukerne av Cannabis/familieforhold
Konsekvenser og skader av bruk
Rekruttering
Tiltak/ forebygging
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KARTLEGGINGSPROSESSEN, METODER OG KILDER
Hurtig kartlegging og Handling (HKH) er en analytisk tilnærming til sosialfaglige
problemstillinger. HKH, opprinnelig kalt Rapid Assesment & Response (RA&R), er utviklet
av Verdens Helseorganisasjon som et verktøy for å analysere en utfordring eller et problem og
finne fram til aktuelle løsninger. Bergensklinikkene utarbeidet i 2007 en norsk mal som
beskriver metoden og tilpasser den til norske forhold. Metodens styrke er muligheten for
hurtig belysning av ett eller flere problemområder, samt konkrete forslag til håndtering av
disse. En HKH egner seg spesielt for kartlegging av marginaliserte grupper, særlig på arenaer
og i miljøer der hjelpeapparatet normalt har lite innsyn og tilgang til informasjon. Metoden
bygger på en metodikk der både fagfolk, målgruppa for kartleggingen og aktuelle
nøkkelinformanter bidrar med sin kunnskap og sine erfaringer. Kartleggingen baserer seg på å
ha mange ulike kilder til informasjon i stedet for kvantitative undersøkelser. I tillegg inviteres
aktuelle personer og instanser, både offentlige og private, til å bidra i utformingen av
problemstilling og handlingsplan.
HKH-prosessen
Behov/
forespørsel

Innledende
konsultasjon
Etablere lokal
referansegruppe




Kartlegge
problemet


Utvikle
prosjektplan



Kartlegge
innsatsen i dag

Analyseav
«hull»

Avsluttende
konsultasjon

Skrive HKHrapport og
handlingsplan

HKH-teamet har bestått av sju ansatte fra enhetene Barn og Familie, NAV, Kultur og Fritid,
Frivillighetssentral, Gausdal ungdomsskole og SLT Gausdal. I tillegg har vi fått veiledning fra
KoRus.
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Referansegruppe
Hensikten med referansegruppen er å sikre lokal innflytelse, medbestemmelse, eierskap og
engasjement til prosessen og resultatet. Referansegruppen har bestått av de som møtte og
deltok på innledende og avsluttende konsultasjon. Dette har vært representanter fra BUP,
fastleger, Ungdomsrådet i Gausdal, Gausdal Håndballklubb, Follebu/Gausdal Fotballklubb,
Ungdommens Røde Kors, ungdomsbasen på Lillehammer, sognediakon, Gausdal
videregående skole, Vargstad videregående skole, foreldre, politikere, helsesøster, barnevern,
politi, DPS Lillehammer og NAV Gausdal. De tilbakemeldingene og innspill som
referansegruppa har gitt har vært svært verdifulle, både for selve kartleggingen og i forhold til
å finne fram til gode tiltak.
Innledende og avsluttende konsultasjon
Innledende konsultasjon, og starten på kartleggingen, ble holdt 29. august 2012. Målet med
møtet var å innhente mest mulig informasjon fra offentlige og private aktører. Gjennom å
fordele deltakerne i flere fokusgrupper, som drøftet hvordan de så situasjonen fra sitt
synspunkt, fikk vi bred innsikt i problemet på kort tid.
Avsluttende konsultasjon ble holdt i februar 2013 med samme gruppe deltakere. I tillegg kom
det til noen nye aktører underveis i kartleggingen. Deltakerne ble invitert til drøfting av ulike
funn i kartleggingen og til å drøfte mangler. De kom med sine forslag til tiltak som burde med
i tiltaksplanen.
Kartlegging av pågående innsats.
Kartleggingsgruppa sendte ut brev og har vært i telefonisk kontakt med ulike instanser for å få
kunnskap om hva som blir gjort i dag av forebyggende og kurativ innsats.
Innhenting av eksisterende informasjon
Vi har brukt ulik litteratur, årsrapporter, statistikk og undersøkelser for å underbygge og
forklare både utgangspunkt og funn. (se litteraturliste)

Intervjuer
Intervjuer av nøkkelinformanter
Nøkkelinformanter er mennesker som forventes å ha kjennskap til det aktuelle tema/problem
som kartleggingen har fokus på. For denne kartleggingen er det folk som er i direkte kontakt
med ungdommene som: skoleansatte, oppfølgingstjeneste, politi, NAV, ungdomsbase,
fastlege og andre som er i direkte kontakt med ungdom. HKH-teamet har gjort alle
intervjuene og skrevet dem ut i etterkant.
Vi har intervjuet pårørende til ungdommer som ruser seg, ungdom som bruker cannabis og
ungdom som ikke bruker cannabis. Holdninger og bruk har vært i sentrum.
Totalt er det intervjuet mennesker fra sju ulike tjenesteområder. Hovedhensikten med disse
intervjuene var å kartlegge kunnskap om cannabisbruk i hjelpeapparatet. Vi ønsket å få et
bilde av i hvilken grad hjelpeapparatet har et reelt bilde av situasjonen per i dag. I tillegg til at
vi ønsket å få en oversikt over de tiltak som eksisterer i dag og få ideer til bedre og mer
målretta tiltak.
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Under alle intervjuer ble det brukt HKH-mal for intervju for å sikre at vi etterspurte det
samme hos de ulike intervjuobjektene.
Intervjuer med ungdom
Kartleggingsteamet har intervjuet fire ungdommer - aktive brukere av cannabis, samt venner
av brukere. Vi har hatt kontakt med flere ungdommer og skulle gjerne snakket med dem, men
det har vært vanskelig å få ungdommene til å dele sine opplevelser og meninger med oss.
Målet med samtalene har vært å få mest mulig informasjon om miljøet i Gausdal, rekruttering,
salg og omfang.
Intervju med pårørende
Det er gjennomført intervju med tre ungdomsforeldre. I tillegg har vi brukt erfaringer og
informasjon fra fire gjennomførte foreldreråd i Gausdal. Foreldrerådene hadde fra fem til sju
foreldrepar som deltok. Foreldregruppa har gitt oss et annet perspektiv og kunnskap. Det har
vært viktig for oss å skape oss et bilde av livshistorien til noen brukere.
Fokusgrupper
I tillegg til intervjuer har det vært gjennomført fokusgrupper med elevrådene på
ungdomsskolen og på Gausdal videregående skole. Også her har HKH-mal for fokusgrupper
vært fulgt.

FUNN
Omfang
For å kunne fastslå omfanget av cannabisbruk har vi innhentet tall fra politiet lokalt på antall
beslag og mengde. I 2012 ble det gjort 10 beslag av hasj/marihuana i Gausdal, 4 i Øyer og 89
i Lillehammer. Politiet understreker at dette kan ha sammenheng med hvilket fokus de til
enhver tid har på problemet og innsatsen rettet mot å avsløre salg og bruk. Politiet i Gausdal
har de siste tre årene hatt et stort fokus på området. Hvis vi ser på beslag i forhold til alder, så
er Gausdalsbeslagene av hasj og marihuana slik:
160 gram: 24 og 25 år
47 gram: 23 år
46 gram: 19 år
0,2 gram: 20 år
5 gram: 22 år
200 gram: 59 år
0,5 gram: 18 år
43 gram: 16 år
18 gram: 19 år
38 gram: 22 år
Nøkkelinformanter fra NAV, BUP, politi og barnevern gir også noen indikasjoner på omfang.
Det blir anslått litt ulike tall på antall brukere. Tall fra politiet er blant de mest sikre. Av de
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politiet med sikkerhet vet er cannabisbrukere, er ca. 30 personer i aldersgruppa 13-25 år. En
hovedvekt av disse er 20 år og eldre.
NAV hadde ved årsskiftet 2013 oppfølging av 14 ungdommer, (9 gutter og 5 jenter) under 25
år, der cannabisbruk enten var erkjent av ungdommen selv eller medisinsk dokumentert. To
av disse var under 18 år.
Tallene fra politiet tilsier at antall hasjbrukere under 18 år er ca. 15 i Gausdal. Antall brukere
over 18 år anslås til ca. 20. Tall fra NAV og barneverntjenesten samsvarer med tallene til
politiet. Det er imidlertid grunn til å tro at det fortsatt kan finnes mørketall og brukere som
ikke er kjente verken for politi eller hjelpetjenester. En ungdom, som selv har solgt cannabis
lokalt, kan navngi omtrent 15 brukere under 18 år.
Politiet sier at det er lettere å få kjennskap til de som er over 18 år ettersom de oftest har egen
postadresse og/eller egen bolig. Ungdom under 18 år oppleves som mer «usynlige» for
politiet da de oftest bor hjemme hos sine foreldre og lever mer beskytta.
Blant de ungdommene som politi og barnevern kjenner, så er ungdom født i 1993, 1994 og
1995 de som er best kjent. Gjennom samtaler med ungdommer får vi informasjon om at det
var en «gjeng» på ca. 15 stykker som oppholdt seg i «røykevika» på ungdomsskolen mens de
gikk der. Alle i denne gruppa røykte etter hvert sigaretter og flere begynte også å røyke hasj.
De fleste av disse ungdommene har blitt fanget opp av hjelpeapparatet. Noen er også i kontakt
med barneverntjenesten. Det er fire fra denne «gjengen» som vi sikkert kan si at har et
problematisk forhold til rus i dag.
Ungdommer vi har intervjuet beskriver at de begynte «rolig», det vil si at de ikke røykte
verken mye eller ofte i starten. En ungdom sier han «ikke merka noen effekt første gang».
Blant de 30 «kjente» rusbrukerne i Gausdal er det også brukere av sterkere stoffer som
amfetamin, kokain, ecstasy, osv.

Ungdata
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser.
Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring og er
et resultat av et faglig samarbeid mellom NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst,
velferd og aldring), sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet og kommunesektorens
organisasjon (KS). Ungdataundersøkelsen gir svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er
ungdom med livet sitt – hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i
nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvordan opplever de
unge foreldrene sine? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og
narkotika? Andre temaer er bruk av fritiden, som fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv,
organisasjonsdeltakelse, ny informasjonsteknologi, jevnaldergruppen, vennskap, sosialt
nettverk, intimitet og seksualitet. Ungdata ble gjennomført på Gausdal videregående (vg1)
høsten 2012 og på ungdomsskolen i Gausdal (8.-10.klasse) i februar 2013.
Noen hovedfunn fra 8.-10.trinn: 1 % av ungdommene svarer at de røyker daglig. Snittet for
hele Norge var 4 % i 2012. Det er 5 % som sier at de bruker snus, mens landssnittet er på 6%.
14 % i denne ungdomsgruppa i Gausdal sier at de i løpet av det siste året har drukket så mye
at de har kjent seg tydelig beruset, mens landssnittet er 16 %.
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I Gausdal sier 2 % sier at de har brukt hasj eller marihuana en eller flere ganger det siste året.
Snittet i Norge, i samme aldersgruppe, er 4 %. Hele 25 % sier at de tror de kan skaffe
cannabis i løpet av 2-3 dager, mens snittet i Norge er 21 %. Når det gjelder risikoatferd og
vold skiller Gausdal seg positivt fra landssnittet, bortsett fra slåssing, som er på
gjennomsnittet.
Hvis vi ser på kjønnsfordeling i Gausdal i forhold til holdninger og foreldrekontroll, så er det
guttene som skiller seg negativt ut. Hele 20 % av guttene sier at de holder mest mulig av
fritida si skjult for foreldrene mot 8 % av jentene. 17 % av guttene i 8.-10.trinn sier at de ikke
har faste innetider og kommer hjem når de vil, mot bare 2 % av jentene. Samtidig sier 40 %
av guttene at det å være god på skolen øker statusen i vennegruppa, mens bare 23 % av
jentene mener det samme. 89 % av guttene og 96 % av jentene sier at det å være til å stole på
øker statusen deres.
En tankevekker er at 10 % av guttene mener at det å drikke seg full øker status. 34 % av gutta
mener også at det å være god til å slåss gjør det samme. Når det gjelder sigaretter og hasj, så
er det kun 2 % av ungdommene som mener at dette øker status, mens ca 70 % av
ungdommene mener at hasj/marihuanabruk minsker statusen, noe som kan tyde på at så
mange som 28 % av ungdommene stiller seg likegyldige til om venner bruker cannabis eller
ikke.

Fellestrekk
Noen fellestrekk som ungdommene som bruker cannabis forteller om, er at de har røykt hasj
mer eller mindre siden de var 12-13 år. Flere av dem beskriver at det skjer en endring i deres
holdning til hasj i løpet av 8.klasse. De fleste har hatt, og har, ulike tiltak gjennom barnevern,
NAV, BUP eller DPS-rusteam.
Ungdommene forteller om urinprøvetaking, samtaler, samarbeid og gjentatte møter med
foreldre, barnevern, politi og andre. Det er vanlig at motivasjon for å slutte å ruse seg varierer
sterkt. For noen henger det å få «lappen» høyt og kan virke som er en sterk motivasjonsfaktor.
For andre er ikke det nok. Nøkkelinformanter i hjelpeapparatet forteller at motivasjon er et
vanskelig tema. Noen ungdommer veldig motiverte i perioder, men det er vanskelig å holde
fast på at du vil slutte, spesielt hvis «livet går i mot» eller hvis venner ruser seg.
Når motivasjonen for å slutte synker, så møter de ikke til avtaler. De svarer ikke på telefon og
blir «umulige» å få tak i. Et vanlig utsagn fra ungdom er at «jeg kan da slutte i morgen, det er
ikke noe problem for meg å slutte».
Ungdommene har ofte en bakgrunn med en vanskelig familiesituasjon og/eller psykiske
vansker. Felles er også at hasjrøyking ofte skjer på såkalte «røykelag». Etter hvert dropper
mange av disse unge ut av skolen og bruker dagene sine på å sove og røyke cannabis.

Olavs historie.
En av guttene vi har intervjuet forteller om den første gangen han røykte hasj. Olav er nå blitt
25 år. Han bruker ikke stoff, har en jobb han trives med og egen leilighet. Olav beskriver en
oppvekst med en far og en mor som hadde sine egne problemer. Han er eldst av tre og fikk
tidlig mye ansvar for sine småsøsken. Olav har ADHD.
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Olav gikk i først klasse på videregående skole da han første gang ble tilbudt hasj. Han var på
vei til skolen sammen med en kompis. Kompisen tente opp en hasjblås og spurte om Olav
også hadde lyst til å prøve. Han hadde vært på noen fester før, røykte sigaretter og takket ja til
hasjrøyken. Han husker at det kjentes litt morsomt å komme «tåkete» på skolen. «Men ingen
av lærerne skjønte noe», sier Olav.
Til å begynne med røkte han verken mye eller ofte. Men etter hvert flyttet han for seg sjøl og
da «tok det av», sier Olav. «Jeg røyka egentlig bare litt hasj, men det ble mer og mer. Ikke
p.g.a. hasjen, men fordi etter en stund så blir andre stoffer mer tilgjengelige fordi du skifter
venner». «Når de ikke daua av det, så kunne jeg prøve også». Olav beskriver at han røkte hasj
mest fordi han kjeda seg. Det var greit å få tak i, ofte gjennom venner med utenlandske aner.
«Med Facebook, andre sosiale medier og SMS er en melding som «kan du hjelpe meg?» nok
til å avtale kjøp og salg», sier Olav.
Etter 2 år med hasj prøvde han også andre stoffer. Han var på ute på nattelivet, trengte å holde
seg våken, og tok to striper amfetamin. Han sier at han vet ikke helt hvorfor han fortsatte med
det, for han fikk egentlig ingen kjemperus ut av det – ble liksom bare litt mer våken. Olav
beskriver å ha brukt hasj, amfetamin, kokain og MDMA. «Jeg røykte hver dag, sto opp og
gikk på skole og siden på jobb. Mange gir bare faen… For noen blir det et problem å få sove
uten hasj», sier han.
Olav er åpen på at en del av det var å selge stoff til andre. Han er klar på at det vanskeligste,
for han, med å slutte var at alle vennene hans også brukte rusmidler. «Når andre vet at du
røyker hasj, så blir du utenfor og passer ikke inn i de «gode» miljøene. Du blir helst avvist av
venner som ikke bruker hasj sjøl og da er det liksom «hasjvennene» som er der». Olav sier at
«de ungdommene som har et mål i livet, de røyker ikke hasj».
På spørsmål om hva som gjorde at han ble motivert til å slutte å bruke stoff, så svarer Olav at
det var at noen voksne han så opp til, og hadde en god relasjon til, tok tak i han. De trodde på
han, satte strenge krav og forventet at han skulle klare det. Da ble det vanskeligere å ruse seg,
for han ville ikke skuffe dem. Olav sier at selvrespekt er alt for å komme ut av rusen. Det å
føle at det er noe du mestrer, det gir selvrespekt. Han ønsker å gjøre noe mer enn å ruse seg.
Han har et mål i livet sitt.

Kjønn og debutalder for cannabisbruk.
Gjennomsnittlig debutalder for ungdom som bruker cannabis i Norge er ca. 15 år. I Sverige er
alderen ca.14,5 år. 10 % er daglige røykere ved 16-16,5 år. Ved 17-18 års alder har 90 % av
de som prøver cannabis sluttet å bruke det. Innen de blir 20-23 år slutter 92 %. For de som har
røykt mye er det et problem at cannabis har en svært hemmende effekt på hjernens utvikling.
Dette fører til at problemer og ettervirkninger henger i mye lenger enn selve bruken av
cannabis. (Lundquist 2011, Rusfag nr.1-2012)
Blant våre informanter er det et tydelig skille mellom jenter og gutter. De fleste som ruser seg
på cannabis er gutter. Fastlegene anslår at en av ti er jenter. Mange av guttene som røyker hasj
har imidlertid kjærester. Både guttene og jentene vi har snakket med sier at jentene ikke
røyker hasj selv som kjæresten gjør det. Det er grunn til å undre seg på hvorfor jenter som er i
tett kontakt med et rusmiljø selv ikke røyker hasj? Er det et fakta? Eller bruker jenter mindre
og har større kontroll, slik at de ikke definerer seg sjøl som brukere?
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Flere av våre informanter mener at det er mørketall når det gjelder jenter og hasjrøyking. I
samtale med politiet i Gausdal beskriver de såkalte «røykelag» der jenter deltar. Det er
imidlertid lettere å ransake gutter. Hvis jenter skal ransakes, så bør det være med en kvinnelig
politibetjent. Det er også generelt sett et mindre fokus på jenter og cannabis. «Jenter sloss ikke
og er mer usynlige», sier en av våre informanter.
Vargstad videregående skole mener at det er omtrent 10 ganger så mange hasjbrukere blant
gutter enn blant jenter der. Barneverntjenesten i Gausdal har pr. i dag ikke kontakt med noen
jenter som de er kjent med at bruker cannabis. NAV opplyser derimot å være i kontakt med
jenter, så vel som gutter, med et problematisk forhold til cannabis. Det kan bety at jentene
debuterer senere i forhold til rus, at de røyker mindre eller har større kontroll og derfor bruker
lengre tid før hasjbruken blir et problem for dem.

Kjøp, salg og tilholdssteder.
Det blir oppgitt av forskjellige informanter at det er noen få som selger cannabis. Disse er
oftest gjengangere. Det vil si at det er noen som selger i Gausdal, men mye av salget foregår
på Lillehammer. Vi vet at flere av de som bruker cannabis også selger til andre for å
finansiere eget bruk. Det skjer også at de kan «spise av lasset». Det er lett å få tak i stoff og
ungdommer har beskrevet salg, blant annet i Follebu. For eksempel kan selger ta buss til
Follebu og møte kjøper der. Endel salg foregår på private fester. Oftest er det brukere som
selger videre til «venner». Private fester er en arena der flere beskriver at de debuterer med
cannabis. Det er vanlig å kjøpe for å selge på røykelag i bygda.
Ungdommene har flere tilholdssteder. De beskriver at de røyker sammen, møtes i private
boliger og hjemme hos hverandre. Det har eksistert, og eksisterer, flere faste steder i
kommunen. En stund var det kjent at det var et lite miljø som møttes i en leilighet sentralt i
Gausdal. Etter flere politirazziaer ble leiligheten sagt opp av utleier. Vi har, gjennom politiet,
informasjon om en bolig i Vestre som er tilholdssted for flere. Der holdes det også
fester/røykelag.
Miljøet flytter seg. Våre ulike informanter nevner flere steder der ungdommer møtes for å
røyke cannabis. Politiet nevner blant annet paviljongen på Kornhaug. Der er det blitt funnet
sneiper og andre etterlatenskaper. Vi har også fått informasjon om at flere oppholder seg ved
Kiwi i Follebu, og at det er/har vært et miljø ute i Forset, ved barneskolen. Andre
nøkkelinformanter nevner Coop Prix i Vestre og Hydro Texaco i Follebu som steder
ungdommene oppholder seg. Noe av denne informasjonen kom frem på første innledende
konsultasjon. Det er grunn til å tro at dette er et bilde som forandrer seg og som også er styrt
av årstid. De fleste møtes i private hjem og har «hjemme-alene» fester, eller «røykelag».
Ungdom beskriver også at de møtes på ulike steder og kjører rundt i bil. Gjennom
barneverntjenesten og NAV vet vi at noen har opptrådt som sjåfør for enkeltpersoner i
miljøet.
Vi vet også at ungdommene oppholder seg på tvers av kommunene i Lillehammer-regionen.
De har felles videregående skoler, kjenner hverandre og er mye sammen med sine venner, på
tvers av kommunegrenser. Flere av ungdommene forteller at de etter skoletid går/drar til
stasjonen på Lillehammer og røyker der. Ungdomsbasen i Lillehammer sier at de kjenner til
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mange ungdommer fra Gausdal. De ansatte på Ungdomsbasen ser at ungdommene tar turen
ned på stasjonen. Det er der Ungdomsbasen oftest treffer dem.
Mange sitter opp kvelder og netter og røyker sammen. Noen av ungdommene sier at de også
røyker hasj hjemme, men at de av «respekt» for sine foreldre ikke røyker inne.
Økonomi
På bakgrunn av informasjon fra ungdommer har vi godt grunnlag for å si at mye cannabisbruk
finansieres av foreldre. Kartleggingsteamet har informasjon om foreldre som ved flere
anledninger har betalt narkogjeld for sine ungdommer av frykt for represalier fra «rusmiljøet».
Foreldrene gir barna sine lommepenger, som brukes til å kjøpe cannabis. Andre ungdommer
sier at de ikke bruker penger på stoff, ettersom de bare «er med» og får gratis hasj til sitt bruk.
Det er grunn til å tro at de senere må selge for å gi noe tilbake, og at de gjennom og «få»
kommer i et avhengighetsforhold til sin «langer». Generelt kan vi si at det ikke er uvanlig å
opparbeide seg gjeld og at det kan være problematisk og ikke betale for seg.
Rekruttering
Det kommer frem ulike måter å bli rekruttert inn i miljøet på og det er mange ulike forløp på
en ruskarriere. De langt fleste blir rekruttert gjennom venner eller kjærester i et allerede
etablert vennemiljø. En informant sier; «de har et kjett liv» og «de trenger hasj, de sliter».
Han beskriver også at det var mange som begynte å røyke mer etter et dødsfall i bygda. Det
kommer fram mange grunner til å bruke cannabis; vennskap, følelse av felleskap, en måte å få
oppmerksomhet på og en måte å bli sett på. En nøkkelinformant i hjelpeapparatet sier at «de
har en felles kultur og folk tar avstand fra de som røyker». Ungdommene sier og at «vi har
ingen andre». Det å slutte med cannabis innebærer å slutte å ha et nettverk, da gamle venner
har forsvunnet, og nettverk må bygges på nytt.
Våre nøkkelinformanter beskriver at de opplever flere årsaker til at ungdom prøver hasj. Det
blir nevnt at det er lett tilgjengelig og at det er billig. Det kan være lett å skjule for foreldre at
du har røykt hasj, mens det er vanskeligere å skjule at du har drukket alkohol. Samtidig
representerer hasj noe nytt og spennende. Det blir også påpekt at hvis er du i en vennegjeng
der noen begynner å eksperimentere med hasj, så skal du være sterk for å klare å stå imot.
Det oppleves å være en holdning til at cannabis ikke er farlig og en generell aksept for at
andre bruker cannabis. Noen ungdommer sier at «jeg har venner som røyker, men de er
vennene mine likevel. Det betyr ikke at jeg røyker hasj».

Familiesituasjon og psykisk helse.
Flere av våre informanter, både ungdom og voksne, beskriver at flertallet av de ungdommene
som strever med cannabisbruk kommer fra hjem med manglende grensesetting fra foreldre.
Det er foreldre som, av ulike grunner, i stor grad har sluppet barna «fri». Det er foreldre som
sliter psykisk eller som selv har en bakgrunn med rusbruk. Det er familieforhold med mange
konflikter innad.
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En informant beskriver det som; «mangel på kjærlighet, kontroll og konsekvens i oppvekst og
barndom. Skilte foreldre der barna kanskje har opplevd 3-4 forskjellige partnere hos
foreldrene». Det er imidlertid viktig å påpeke at det er store variasjoner i bakgrunn og
oppvekst hos disse ungdommene. Dette er kun noen fellestrekk som peker seg ut.
I samtaler med foreldre får vi beskrevet ungdommer som gjennom barndom og oppvekst har
strevd på skolen, faglig, og etter hvert sosialt. Foreldre forteller om barn som det har vært
«noe» med, uten at de kan sette fingeren på noe konkret. Det er barn som har fått mye negativ
oppmerksomhet over lang tid, som har utfordringer med lekser og problemer på skolen. Det er
barn som opplever at det ikke finnes arenaer der de mestrer. Det er barn og ungdommer som
og har vært, og er, krevende for sine foreldre. Foreldre beskriver jevnlige møter på skolen.
Barnevern har blitt koblet på. «Det hjalp i perioder, det ble bedre», men så varte ikke
endringen. Det er foreldre som er i jobb, som har gjort det de kan gjennom mange år. De
stiller opp, betaler gjeld for ungdommene, de er der og holder tak i den grad det er mulig. En
mor sier at «det er nå jeg har muligheten, om et år er det for sent å gjøre noe, da er hun 18
år»
Mange av ungdommene strever psykisk. BUP behandler flere av dem, de fleste gutter. En
behandler beskriver at «det er ensomme gutter, de har et felles prosjekt og det er rusmiljøet».
En informant fra BUP sier det er 30 ganger så mange med bipolare lidelser som ruser seg.
Mange har ustabile foreldre med ulike diagnoser, som ustabil personlighetsforstyrrelse. Tidlig
skilsmisse, under graviditet eller i 1. leveår, nevnes som en risikofaktor. Det kan se ut som om
denne gruppen unge er overrepresentert i forhold til rus, psykiatri og atferdsproblematikk.
Dette bekreftes av forskning på området. Ungdomsinformanter beskriver de samme trekkene,
deriblant skilte foreldre, ADHD, atferdsproblematikk og skolevansker.
Willy Pedersen beskriver i sin bok «Bittersøtt» fra 2006 følgende: «en rekke studier viser den
sterke sammenhengen mellom slike problemer i tidlig ungdom og utviklingen av
rusmiddelproblemer senere. Mest omfattende er den såkalte ECA-studien- tidenes største
psykiatrisk-epidemiologiske studie hvor 20 000 voksne amerikanere fikk kartlagt sin psykiske
helse… Funnene var slående. Det er dramatisk økt risiko for å utvikle problemer med
narkotika blant dem som hadde atferdsproblemer. Tre konklusjoner ble trukket:
Atferdsproblemer leder til bruk av narkotika og øker derved risikoen for å utvikle problemer
med narkotika.
Atferdsproblemer reduserer debutalderen for narkotikabruk og øker også på den måten
risikoen for seinere problemer.
Atferdsproblemer øker risikoen for at narkotikabruk skal utvikle seg til narkotikaproblemer,
uavhengig av alderen for debut.»
Ungdommene selv sier de opplever mindre uro når de røyker, noen bruker det for å få sove,
det er lettere å komme seg opp om morgenen, det gir en slags struktur i hverdagen. En
ungdom beskrev at han hadde «ødelagt psyke» og beskriver en indre «uro» som forsvinner
når han røyker hasj. Det er grunn til å anta at noen ungdommer selvmedisinerer med hasj.
Andre årsaker kan være kjedsomhet, spenning, at det er en trend og at «alle» gjør det.

Kunnskap og holdninger blant ungdommene og deres foreldre
Det virker til å være en generell holdning blant ungdom at cannabis ikke er farlig og «bedre»
enn alkohol. Det er også en oppfatning om at «alle gjør det». Ungdommer forteller om en
kultur der venner kan røyker hasj, men at det ikke betyr at de selv må gjøre det. Ungdom som
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har venner som røyker cannabis beskriver at en grunn til at de ikke selv bruker det er at de
kjenner sine foreldres holdning til rus, respekterer dette og ikke ønsker å «utsette» familie og
foreldre for den bekymringen de vet det medfører.
Generelt kan vi si at ungdom har lite kunnskap om skadevirkninger av cannabisbruk. De som
røyker hasj sjøl har et nærmest idyllisert bilde av cannabis og tror at det ikke har noen
helsemessige konsekvenser. Foreldre har også lite kunnskap og mangler verktøy til å møte
ungdommen sin med. På innledende konsultasjon ble det sagt at vi må arbeide med å gi
foreldre større kompetanse på hva man skal gjøre når ungdom ruser seg, i tillegg til å arbeide
med nettverk.

Kunnskap og holdninger i hjelpeapparatet
Kartleggingsteamet opplever at det er en holdning om å ta ungdoms bruk av cannabis på alvor
i hjelpetjenestene. Barneverntjenesten åpner sak på alle meldinger de får som omhandler
hasjrøyking. Det er likevel klart at det er bruk for mer kunnskap og bedre tiltak. Man kan
oppleve at hjelpeapparatet kommer til kort og ikke har noen gode tiltak å møte den enkelte
ungdom med. Flere informanter fra hjelpetjenester og skoler har beskrevet at ungdom er langt
inne i et rusbruk før både foreldre, skole og andre voksne ser og forstår hva som skjer. De
unge får fort et stort kontaktnett som strekker seg over hele Østlandet. En voksen sier at: «Vi
har skylappene på alt for lenge».
Det understrekes av mange at det er svært viktig at alle voksne i hjelpeapparat og skoler møter
ungdommene med den samme tydelige holdningen til cannabisbruk. En slik felles holdning
må formidles innad i skole/tjeneste/organisasjon og ut til våre ungdommer, foreldre og
samarbeidspartnere.

NÅVÆRENDE RESPONS - Hva blir gjort og hvilke tiltak finnes i
Gausdal?
Forebyggende innsats
Det vesentlig av den offentlige innsatsen i Gausdal er av generell forebyggende art. Tiltak
retta direkte mot unge som har prøvd/bruker hasj er det færre av.
Gausdal har gjennom mange år hatt et sterkt fokus på rusforebyggende arbeid og en tradisjon
for mange og gode kulturtiltak, både i kommunal og frivillig regi. Kommunens kulturskole
har drevet i mange år med et bredt spekter av tilbud på teater, sang, dans og musikk i alle
kategorier. Ungdomsklubben har gitt et ukentlig tilbud i flere tiår. I frivillig sektor er det også
et bredt tilbud og en sterk kultur for stor innsats. Det finnes flere fotballklubber, et stort
håndballmiljø, skiklubb, Røde Kors Ungdom, Bygdeungdomslag, flere korps osv.
Det mest spesifikke forebyggende tiltaket var en samarbeidsgruppe som besto av helsesøster,
noen foreldre og leder av Frivilligsentralen. Gruppa ble kalt «Interessegruppa mot
ungdomsrus». De etablerte et opplegg for 1.-10-klasse som besto av foreldremøter med
informasjon, temakvelder, organiserte aktiviteter, foreldremøter og sosiale sammenkomster
med mål om å bygge foreldrenettverk fra barna startet i 1.klasse. Arbeidet fikk stor respons
både fra foreldre og ansatte og pågikk i ca 10 år. I 2008 ble gruppa ble lagt ned i sin
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opprinnelige form. Vi ser nå, etter noen år uten, at dette var et viktig arbeid som bør
prioriteres og formes ut fra dagens behov.
Det er, i samarbeid med Lionsklubben i Gausdal, gjort et valg på å bruke programmet «Det er
mitt valg» som utgangspunkt for aktiviteter og samtale med barn i alle barnehager og
barneskoler. Målet er, gjennom samtale, øvelse og rollespill, å gi alle barn et best mulig
utgangspunkt for å ta egne, gode valg på alle livsområder.
Ungdomsskolen jobber målretta for å få 13-14 åringene til å inngå ikke-røyk kontrakter.
Skolen har også fokus på å tilby aktiviteter i friminutt og fritimer som gjør ungdommen
mindre frista til å ende opp i «røykevika» på skolen. Sammen med Barn/Familieenheten
driver ungdomsskolen også ØPP (Ørebro Prevensjons Program – EFFEKT). Dette er et
informasjonsprogram med fakta om ungdom og alkohol retta mot foreldre til 8., 9, og
10.klassinger.
Helsestasjonen, miljøterapeut psykisk helse og/eller barneverntjenesten driver også
jentegrupper i enkelte klasser, når klasselærer ser at det er behov for tiltak i forhold til det
sosiale miljøet. For å sikre at alle barn vet noe om barnevern, har barneverntjenesten tatt i
bruk Buf-etats informasjonsprogram «Sara og Alex» til skolens 5. trinn. Programmet
omhandler rus og psykisk helse og gjennomføres i samarbeid med helsestasjonen. Mer info
om programmet finnes på: www.bufetat.no/Nyheter/Alex-og-Saras-hverdag/
Kommunen opprettet i 2011 en 40 % stilling som SLT koordinator. (SLT - samordning av
lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak etter modell fra KRÅD –
Kriminalitetsforebyggende Råd) SLT er bygd etter KRÅDs anbefalinger og ledes av
kommunens Politiråd med Rådmann, Ordfører og Lensmann. Målet med SLT er bedre
samordning av den forebyggende innsatsen lokalt. Fra 2012 har kommunen en oppdatert
rusmiddelpolitisk handlingsplan som beskriver den totale situasjonen på rusfeltet og
samordner innsatsen og tiltak framover i tid. Det må tilstrebes at tiltak etter HKHkartleggingen blir prioritert inn i den rusmiddelpolitiske handlingsplanen.
Gausdal kommune har i dag et prosjekt som heter «Tidlig intervensjon 0-16 år»
Prosjektets målsetning er å komme frem til mer effektive tjenester, bedre samordning for de
som trenger sammensatte tjenester og å bedre kommunikasjon mellom de ulike instansene i
kommunen. Altså; bedre samarbeid og mer samhandling til brukers beste.

Behandling
I dag er det primært poliklinisk behandling som tilbys ungdom som bruker cannabis og ikke
har mer kompliserte tilstander eller et blandingsmisbruk. Barneverntjenesten i Gausdal åpner
undersøkelse når de får melding som omhandler rus. Tiltak som MST (Multi systemisk terapi
– veiledning til foreldre for å ta tilbake foreldrekontroll og sette gode grenser for ungdom),
samtaler og et tverrfaglig samarbeid med BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk),
NAV, helsestasjon, fastleger og DPS (distriktspsykiatrisk senter) er ofte brukt.
Ungdom kan henvises til frivillig rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Etter en samlet
vurdering av utfordringene som foreligger avgjøres hva som kan være aktuell behandling
videre:
•
akuttavrusing på sykehus
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•
•

langtidsbehandling ved rusinstitusjon
poliklinisk behandling /samtale

Dette er alvorlige saker, der liv og helse er i fare og rusen har tatt overhånd. Disse sakene er
komplekse og en institusjonsplassering er heller ikke alltid svaret for disse ungdommene.
Kommunen (både NAV og barneverntjeneste) er etter lov pliktig til å vurdere tvangstiltak der
dette er nødvendig. «Nødvendig» er en vurdering av bl.a. i hvor stor grad rusatferden er til
fare for personens egen fysiske og psykiske helse. NAV har siden 2011 mottatt to slike
meldinger, mens barneverntjenesten en gang i 2012 har gått til sak i fylkesnemnda og fått
medhold i plassering på institusjon under tvang..
Individuell plan er en rettighet som tilbys personer med behov for langvarige og koordinerte
tjenester. Ungdom med rusproblematikk får da ei ansvarsgruppe rundt seg bestående av ulike
fagfolk. Aktuelle samarbeidspartnere kan være skole, arbeidsgiver, helsepersonell, familie,
politi, fastlege, NAV. En oppnevnt koordinator sikrer kontinuitet og at de ulike tjenestene
ytes samordnet og effektivt. Koordinator kan være en ansatt fra NAV, barnevern eller f. eks.
psykiatritjenesten.
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV har siden 01.11.07 vært en av regjeringens viktigste
tiltak mot fattigdom. Programmet sikrer tett oppfølging med individuell plan og konkrete mål
for rehabilitering, behandling, utdanning og et evt. løp mot en ordinær jobb. En KVP-deltaker
får sikret sin økonomi med en lønn på opptil 2 G fra kommunen pr. år i inntil 2 år. Gausdal
Kommune har gjennom KVP-tiltaket fått tidligere rusavhengige ut i ordinært arbeid. For tiden
er 2 ungdommer inne i et KVP-løp. Søknader om opptak i KVP behandles og vurderes opp
mot lovens vilkår før vedtak kan fattes.
For ungdommer som har individuelle behov i sitt løp bort fra tidligere ruskarriere kan NAV
organisere tiltak som:
•
Arbeidsavklaring i arbeidsmarkedsbedrift.
•
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.
•
Arbeid med bistand.
•
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet.
•
Ansettelse i ordinær jobb med lønnstilskudd fra NAV
•
Andre arbeidsrettede tiltak som: arbeidsmarkedsopplæring (AMO), mentorordning
med mer.
•
Kommunale tiltaksplasser (Krysset/gjenbruksbutikken, kulturkafeen, kjellerstua osv.)

Forslag til tiltak
Behov for tettere samarbeid og foreldrenettverk
Kartleggingen har vist at vi har en del å gå på både når det gjelder forebygging/informasjon til
foreldre og ungdom, samarbeid mellom de ulike instansene som kommer i kontakt med
ungdom som bruker cannabis og når det gjelder gode tiltak. Forebygging og informasjon er et
tema som ofte går igjen i intervjuer med både ungdom, foreldre og andre. Å drive et
informasjonsarbeid som både er målretta og godt organisert er en utfordring å få til over tid.
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Det finnes mange programmer for informasjon i skole, men de færreste av disse er bevist å ha
noen stor effekt. Det er allikevel et stort behov for å gi både de unge og deres foreldre god
nok informasjon om røyking, alkohol og Cannabis, slik at foreldre har et grunnlag for sin
grensesetting av de unge og de unge sjøl har et grunnlag å ta sine valg på.
Foreldrenettverk og gjensidig kjennskap mellom foreldre bør bygges opp allerede fra
barnehagetid og videreføres gjennom barne- og ungdomsskole. SLT-koordinator skal ha møte
med alle FAU-representantene i Gausdal i løpet av våren 2013. I dag fungerer arbeidet med
foreldrenettverk ulikt på de forskjellige skolene. Vi mener at det er et mål å ha et opplegg som
i størst mulig grad er likt på alle skolene i Gausdal. Målet er å skape gode foreldrenettverk
som skaper trygghet ved at foreldre kjenner hverandre. Også forskning viser at tett samarbeid
foreldre imellom er forebyggende for skjevutvikling hos barn. Samtidig som det vil være en
god arena for felles og gjensidig informasjon.

Behov for å gi ungdom større kunnskap og informasjon
Mange av våre informanter er opptatt av at det forebyggende arbeidet må starte så tidlig som
mulig. I tillegg til programmene «Det er mitt valg» og «ØPP/EFFEKT» er det viktig å finne
tiltak som gir ungdom enkel og nøktern informasjon om virkninger av rusbruk.
Koordineringsgruppa for SLT har et ønske om å innføre en «Annerledesdag» ved
ungdomsskolen. Der vil alle 10. klassene møtes og ha en felles dag der de møter både det
lokale hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner. Fokuset for en slik dag er å gi informasjon
om rus, psykisk helse, trafikksikkerhet og prevensjon, i tillegg til å gi elevene en morsom dag
som de vil huske senere.
Flere informanter har vært opptatt av det generelle fritidstilbudet til ungdom. Vi er ikke gode
nok på å målrette tiltak og aktiviteter. Spesielt gjelder dette mot gutter og mot ungdom som
ikke benytter organiserte tilbud som musikk, teater/dans og idrett. Et mekkeverksted er
etterlyst i flere sammenhenger og mulighetene utredes.

Behov for kompetanseheving hos instanser
Spesielt foreldre er opptatt av at det ikke finnes et godt tilbud lokalt som kan hjelpe ungdom
til å slutte å ruse seg. Både ungdom, foreldre og ansatte i hjelpeapparatet mener at kunnskapen
om cannabis ikke er god nok. Det er et behov for å øke den lokale kunnskapen både om hva
cannabis er, bruk, virkninger og aktuelle tiltak for å hjelpe ungdom som ønsker å slutte. En
måte å møte dette på er kompetanseheving i form av videreutdanning i cannabismisbruk,
behandling og forebygging.. Målet med en slik videreutdanning er større kunnskap og
mulighet for å drive tilbud om hasjavvenningskurs for aktuelle ungdommer.
NAV Gausdal avdekket et tilfelle i 2012 der en tilflyttet ungdom gjennom mer enn fem år
hadde levd som sosialhjelpsmottaker uten at hennes rusmisbruk hadde vært erkjent eller
dokumentert. I et forsøk på å øke kvalitet og kompetanse i rusarbeidet med ungdom vil NAV
derfor ta kontakt med KoRus Øst. Hensikten er å få opplæring og ny kunnskap om effektive
kartleggingsverktøy. Tidligere inngripen i et ungt menneskes rusatferd vil være å øke
kvaliteten i kommunens tjenester overfor denne ungdomsgruppa.
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Behov for større grad av samhandling mellom kommunene i regionen.
Gausdal, Lillehammer og Øyer utgjør en region på mange samfunnsmessige områder. Både
når det gjelder beliggenhet, avstand, handel og kommunale tjenester er det stor grad av
utveksling og samarbeid. For ungdom betyr det at aktiviteter og utdanning også ofte skjer på
tvers av de tre kommunene. Lillehammer er regionens selvsagte hovedsentrum og ungdom fra
Gausdal bruker ulike tilbud i Lillehammer, som Ungdomsbasen.
Kartleggingen har vist at det er behov for et bredere samarbeid mellom kommunen når det
gjelder ungdomsarbeid. Ungdom i dag er svært mobile. De er tilgjengelige for hverandre,
uavhengig av avstand, med bruk av mobiltelefoner, internett og ulike sosiale medier som
Facebook.
For å dra størst mulig nytte av den eksisterende kompetansen i regionen er det viktig å danne
interkommunale fagnettverk. Ungdomsbasen i Lillehammer kan utgjøre en forskjell for
ungdomsarbeidet i Gausdal, hvis muligheter for samarbeid utnyttes i større grad. En mulighet
er å drive hasjavvenningskurs (etter modell fra bl.a. Fredrikstad), med utgangspunkt i
Ungdomsbasen, for ungdommer fra alle tre kommuner. Både sammensetning av ungdom, og
muligheter for drift med flere voksne, er av stordriftsfordelene ved samarbeid. I tillegg vil
større grad av interkommunalt samarbeid lette informasjon og arbeid om og rundt ungdom
som trenger hjelp i forhold til rus.
Det er et ønske fra Ungdomsbasen om å kunne ha en stilling som kan jobbe på tvers av de tre
kommunene. Målet er å kunne skape relasjoner til ungdommer i Gausdal og Øyer før de
begynner på videregående i Lillehammer og/eller oppholder seg i byen på ettermiddag og
kveldstid. I dag beskriver Ungdomsbasen dette som en stor utfordring. De treffer ungdommer
fra Gausdal, som de ikke har noen relasjon til, og som de bruker mye tid på å få god kontakt
med. Det er langt enklere med ungdom fra Lillehammer der Ungdomsbasen er inne på alle
ungdomsskolene. Ungdomsbasens mål med arbeidet er å være en voksen som ungdommene
kan henvende seg til, stole på og som kan bidra med å formidle kontakt med andre når det er
behov for det.

HANDLINGSPLAN
MÅL
TILTAK
Bedre samarbeid SLT-organisering med fast
og mer koordinert tverrfaglig koordineringsgruppe
forebyggende
innsats

ANSVARLIG
Politirådet i Gausdal
og SLT-koordinator

ØKONOMI
Eksisterende
ressurser

Gi foreldre tidlig ØPP/EFFEKT med foreldreavtaler
informasjon om
rus og mulighet
til
foreldresamarbeid
rundt grenser

SLTkoordineringsgruppa
og rektor U-skolen

Eksisterende
ressurser
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Gi foreldre en
arena for støtte

Fortsatt tilbud om foreldreråd

Barneverntjenesten

Eksisterende
ressurser

Større
kompetanse på
cannabisbruk

Videreutdanning i
cannabismisbruk, behandling og
forebygging. (Felles med Øyer,
Lillehammer og BUP)
Hasjavvenningskurs –
interkommunalt med base i
Lillehammer (Ungdomsbasen)

Kommunale
enhetsledere

Søknad
statlige
midler

Interkommunalt
forpliktende
samarbeid –
underskrevet av
rådmennene 3-1

Eksisterende
ressurser og
søknad om
statlige
midler

Tidligere ruskartlegging av
ungdom med
risikofylt rusbruk

Opplæring i bruk av
kartleggingsverktøyene
AUDIT / DUDIT

Andre tjenester
i kommunen
inviteres med av
NAV

Eksisterende
ressurser

Gi ungdom
informasjon

«Annerledesdag»
Oppstart høsten 2013. Alle 10.
klasser i kommunen møter
hjelpeapparatet. (Informasjon om
rus, psykisk helse,
trafikksikkerhet, sex og
prevensjon)

Koordineringsgruppa Eksisterende
SLT
ressurser

Informasjon

Utarbeide brosjyre om SLT
(samordning av lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak)

SLT
koordineringsgruppa

5000,-

Bredere
aktivitetstilbud

Mekkeverksted – kommunestyret
initierer utredning ift muligheter
for drift

Rådmannen

?

Større oversikt
over og tidligere
hjelp til ungdom
som sliter med
rusbruk

Felles stilling tilknyttet
Ungdomsbasen på Lillehammer
som «server» ungdomsskolene i
Gausdal og Øyer, samt Gausdal
videregående skole

Interkommunalt
forpliktende
samarbeid –
underskrevet av
rådmennene 3-1

Søke statlige
midler –
600 000,-

Kommunalt initiativ
mot arbeidsgivere i
bygda

?

Hjelpe ungdom
til å slutte med
rus tidligere

Unge voksne med Inngå samarbeid mellom
rusproblemer i
arbeidsgivere og kommune om
aktivitet og
oppfølging av ungdom i arbeid
arbeid
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