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Kort om bakgrunn

• Ny kommune fra 01.01.2020
• Ny organisering
• Vedtak om ny kommuneplanenes 

samfunnsdel



1+1+1=5

Kommunedirektør

Virksomheter Virksomheter Virksomheter Virksomheter Virksomheter

Kommunalsjef for plan: BTI koordinator, SLT-
koordinator og Folkehelsekoordinator ++



Lyngdal kommune

Kommunedirektør

Virksomheter Virksomheter Virksomheter

Kommunalsjef for plan: koordinatorer 

Tidligere kommune

Rådmann

Enhetsleder

Folkehelsekoordinator

Kommunalsjef helse

«Kultur spiser struktur til frokost»



«Det som ikke står i kommuneplanen, kan vi ikke forvente at kommunen følger opp»



Folkehelseloven som viktig verktøy i planarbeid
§ 1.Formål
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner 
sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og 
samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et 
langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.



§7.Folkehelsetiltak
• Kommunen skal iverksette 

nødvendige tiltak for å møte 
kommunens folkehelseutfordringer, 
jf. § 5. 

• Dette kan blant annet omfatte tiltak 
knyttet til oppvekst- og 
levekårsforhold som bolig, utdanning, 
arbeid og inntekt, fysiske og sosiale 
miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, 
skader og ulykker, tobakksbruk og 
alkohol- og annen rusmiddelbruk.

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-29/%C2%A75
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Innledende dialogmøte

11/18/2111

Deltagere:
Ungdom, tjenester, politi, 
næringsliv, frivillige 
lag/foreninger, foreldre, 
politikere

Mål: å komme frem til klare 
problemstillinger vi ønsker å 
få belyst i kartleggingen.
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Gjennomført kartlegging

• Dokumentanalyse: Ungdata, elevundersøkelsen, tilsyn ved 
Lyngdal ungdomsskole, BTI tiltaksoversikt

• Innledende dialogmøte

• Dialogmøter ungdom

• Intervjuer med nøkkelinformanter (18)

• Fotostemmer

• Avsluttende dialogmøte



• https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/lyngdal-
ungdomsskole/aktuelt/ungdomsmiljoet-i-lyngdal-kommune-hkh-2021l/
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DELMÅL	5:	I	LYNGDAL	KOMMUNE	JOBBES	DET	SYSTEMATISK	MED	FOREBYGGENDE	ARBEID	OG	TIDLIG	
INNSATS

TILTAK ANSVARLIG TIDSPLAN ØKONOMI
Ha	en	gjennomgang	av	forebyggende	
tiltak:
- Hva	skal	man	satse	på	ut	ifra	behov?

Skolens	ledelse Eksisterende	ressurser

Ha	systematisk	fokus	på	
implementering	av	BTI-modellen,	
herunder	synliggjøre	BTI	i	skolens	
planer	og	anvende	BTI	verktøykasse

Skolens	ledelse	og	BTI-koordinator Avsatt	kr.	100 000	til	hver	av	de	
kommunale	ungdomsskolene

Systematisk	kompetanseheving	av	
ansatte	i	skolen,	herunder	spesiell	
kompetanseheving	av	nøkkelpersoner

Skolens	ledelse

Økte	ressurser/stilling	til	
forebyggende	arbeid	i	ungdomsskolen

Kommunens	politiske	og	
administrative	ledelse

Det	vurderes	hvordan	man	kan	ivareta	
«1,5	linjetjenesten»,	en	tjeneste	
mellom	eksempelvis	helsestasjon	og	
barnevern
Etablering	av	familieteam	bestående	
av	familieveileder	og	psykolog

Under	etablering

Tidlig	innsats	og	tiltak	ved	
utfordringer	knyttet	til	psykisk	helse	
og	rus



HKH-Hurtig Kartlegging Handling



I hvilken grad arbeider kommunen for å forebygge 
rusmisbruk blant barn og ungdom?
1. Hvordan kommunen arbeider for å skaffe seg oversikt 

over situasjonen
2. Kommunens mål, strategier og tiltak for rusforebygging. 
3. Hvordan kommunen legger til rette for samarbeid 
4. Evalueringer av eget arbeid med rusforebygging, og i 

hvilken grad evalueringsarbeidet egner seg til læring og 
forbedring av virksomheten.

5. Revisjonskriterier er hovedsakelig hentet fra 
folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven (og 
sosialtjenesteloven. 



Funn

• Lyngdal kommune arbeider aktivt for å kartlegge rusmisbruk blant barn 
og ungdom.

• Lokale planer og tiltak for rusforebygging er i henhold til lovfestede krav 
og anbefalinger fra helsemyndigheter. 

• Kommunen legger til rette for samhandling og samarbeid mellom 
relevante aktører, og foretar tilstrekkelige evalueringer av eget arbeid 
med rusforebygging.

• Lyngdal kommune synes i stor grad å tilpasse sitt forebyggende arbeid til 
lokale risikoforhold og risikogrupper. 

• Revisor konkluderer med at Lyngdal kommune gjennomfører et 
tilfredsstillende arbeid for å forebygge rusmisbruk blant barn og ungdom. 



Anbefaling
• Selv om forebygging av 

rusproblemer blant barn 
og ungdom synes å 
foregå på en god og 
effektiv måte, har 
kommunen i liten grad 
fastsatt konkrete delmål 
for ulike målgrupper og 
arbeidsområder. 

https://lyngdal.kommune.no/globalassets/politikk-og-organisasjon/kontrollutvalget/mote-
011121/rapport-etter-forvaltningsrevisjon---rusforebygging-blant-barn-og-ungdom-i-lyngdal-
kommune-sign.pdf

https://lyngdal.kommune.no/globalassets/politikk-og-organisasjon/kontrollutvalget/mote-011121/rapport-etter-forvaltningsrevisjon---rusforebygging-blant-barn-og-ungdom-i-lyngdal-kommune-sign.pdf


Oppsummering

• Organisering av 
koordinatorressurser

• Kultur
• Folkehelseloven
• Forebygging handler i stor grad 

om å bruke de ressursene man 
har på en mer fornuftig og effektiv 
måte-SYSTEMATISK





Takk for meg!


