
Referat fra politisk arbeidsgruppe  for rusmiddelpolitisk handlingsplan 08.09.2020 

Tid: kl. 15.00-17.00 

Sted: møterom Fredrikshald 

 

Tilstede: Anders Wingren, Heidi Raude, Simen Murud Gundersen, Dagfinn Stærk 

Sekretær: Gun Kleve 

 

Innledere: Henrik Martinsen (rustjenesten), Lena Eriksen (SLT koordinator), Åse Sivertsen(politiet) 

Hovedtrekk: 

Henrik Martinsen innledet møtet med å gi et bilde av russituasjonen til de brukerne  Halden 

kommune gir tilbud til. Det ble gjennomført en undersøkelse blant 153 rusbrukere i Halden i 2019.  

Hovedtyngden brukere er fra 30-60 år. 40% er kvinner. De fleste bor alene og få er i ordinært arbeid. 

Levekår er dårlig på de fleste områder for denne gruppen.  

Det opplyses at boligsituasjonen i Halden ganske bra, men ikke er optimal. Det er behov for flere 

kommunale boliger til denne gruppen.  

 

 

 

Rusmiddelbruken er for de fleste kombinert, de bruker flere typer rusmidler. Den største bruken 

finner vi i alkohol hvor 2/3 har et alkoholmisbruk.  



 

Vold, både som offer og gjerningsperson, er en del av miljøet og det er en subjektiv opplevelse at 

miljøet er hardere i Halden enn andre steder når det kommer til vold. 

 

Lena Eriksen jobber med rus -og kriminalitetsforebyggende arbeid.  

Målgruppen er ungdom i alderen 13-23 år. 

Hun erfarer at aldergruppen 16-18 år er de som «faller mellom to stoler. De er for unge til å komme 

inn på utesteder, og mange syns selv de er for voksne til ungdomsklubb. Ungdomsklubber har som 

regel heller ikke åpent i helger. Det oppleves at fredag og lørdagstilbud mangler.  

 

Lena forteller at Halden i den siste ungdata undersøkelsen ligger noe over landsgjennomsnittet når 

det gjelder rusbruk blant ungdom. Halden ligger også over sammenlignbare kommuner i Østfold. 

Det er flere måter å informere og motivere ungdom, foreldre og lærere. 

 Det er for eksempel å jobbe forebyggende frem mot russetiden allerede i ungdomsskolen. 

Skolen har et program for foreldre som hjelper til med dette. Det gjennomføres i tråd av 

foreldremøter. Målet er å utsette alkoholdebut. «Utsett» er et eget prosjekt. 

Det er et ønske om å innføre foreldreprogrammet «Parenthood», som avser styrke foreldrenes 

autoritet. Dette er avhengig av at foreldre vil delta.  

Utekontakt har vist seg være en god funksjon. Kommunen har hatt utekontakter nå under 

koronatiden og de opplever et behov hos ungdommene de treffer. Behov for voksenkontakt.  

Frivilligsentralen har natteravner i helgene, men det er ikke konsekvent da ordningen er avhengig av 

frivillige.  

 

Åse Sivertsen jobber i forebyggende avdeling i politiet 

Politiet sier at det er flere overstadig beruset i Halden enn andre steder. Det kan tyde på at folk får 

kjøpt for mye på utestedene og at man tidvis tolererer høy grad av rus.  



De opplever at lengre åpningstid for utestedene gir mer uro i byen, og  flere berusede folk. Politiet 

ser en stor endring nå i koronatiden hvor skjenkeslutt er kl. 24.00. Det er mindre vold og mindre uro i 

sentrum i helgene.  

Politiet står fast på torget i helgenettene for å demme opp for vold og skader. Det er mye vold, og 

det er mye skader. Folk som ramler fordi de overstadig beruset, det er krangling i matkø og taxikø. 

I sommer har det vært mange klager fra beboere i sentrum på grunn av de midlertidige 

uteserveringene.  

Nedre Glomma regionen har innført programmet  «MAKS uteliv» som er et samarbeid mellom 

kommune, politi og skjenkestedene. Det gir en felles virkelighetsforståelse og gjør at man kan løse 

utfordringene sammen. Temaet har vært diskutert også i Halden, men ordningen har ikke kommet i 

gang her.  

Politiet minner kommunen på at loven gir kommunen mange muligheter for å regulere skjenking.  

Når det gjelder annen rusbruk så har arbeidsmetodene endret seg for politiet de siste årene. De 

«jager» ikke brukere lenger. Det har ført til mer åpenhet og en bedre dialog med brukerne.  

Politiet prioriterer arbeidet med å forebygge bruk av narkotika hos ungdom. Populære stoffer for 

tiden er kokain, extacy og canabis. Stoff er lett tilgjengelig. Det selges på videregående skole, i 

skoletiden.  

Bruk av narkotika splitter ungdom. De som ruser seg finner hverandre. 

Politiet opplever at det er et hardt rusmiljø i Halden. Det er vold og oppgjør. Antall voldssaker har økt 

markant.  

Politiet bistår i mange transportoppdrag med tunge rusmisbrukere. Når utfordringene blir store for 

helsetjenestene og andre, kobles politiet på.  

Rus er tema i de fleste lovbrudd og voldshandlinger.  

Åse Sivertsen foreslo følgende tiltak:  

• Et godt samarbeid mellom politi, kommune og uteliv/næringsliv.  

• Godt rusforebyggende arbeid blant barn og unge – møteplasser på kveld/helg 

• Utsette alkoholdebut 

• Individoppfølging i ett lengre perspektiv 

• Etablering av kommunalt tilbud om urinprøvetaking for ungdom (for å unngå anmeldelser 

ved positiv prøve slik det er i dag) 

 

 

Neste møte i den politiske arbeidsgruppen avholdes 22.09 kl. 15-17, samme sted. Innleder denne 

dagen er sosiallærer Ole Jacob Stensvik fra Rødsberg ungdomsskole. 


