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Sammendrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid påvirker bakenforliggende faktorer som virker inn på innbyggernes
livskvalitet og helse. Dette er som oftest et langsiktig arbeid. Samtidig forplikter folkehelseloven kommunene til å ha en
løpende oversikt over folkehelsen og iverksette tiltak som imøtekommer utfordringer.

Årets rapport for folkehelse tar utgangspunkt i Folkehelseinst ituttets folkehelseprofil. Å rets tema er «alkohol,
narkotika og folkehelse». Det er også innenfor disse områdene Asker skårer rødt på profilen, i tillegg til sosial
ulikhet. Med dette bakteppet har administrasjonen i 2018 spesielt valgt å gi en statusrappo rt for levekår og
rusforebygging rettet mot ungdom. Dette er tema i innsatsområde «Psykisk helse uten rus» Kap. 3.4 i
Kommunedelplan for folkehelse 2015 - 2026.

Det er avdekket et behov for økt foreldreinvolvering i det rusforebyggende arbeidet og styrking av
ruskontaktenes rolle. Se forslag til videre forslag på side 21.

LEVEKÅR
Inntektsulikhetene har økt sammenliknet med Akershus og Norge. Det er fortsatt markerte forskjeller i
barnefattigdom mellom plansonene i Asker. Det er viktig å fortsatt styrke levekår i et langsiktig perspektiv og
samtidig ha spesielle kompenserende tiltak. Se oversikt over eksempler på tiltak i avsnittet over og i
vedlegget til denne saken.

ALKOH OL
Det selges mer alkohol pr inn bygger over 15 år i Asker enn l andsgjennomsnittet.
Det er signifikant flere på ungdomstrinnet i Asker som oppgir å ha drukket seg full, sammenliknet med tall
for hele landet. Analyse av Ungdata i Asker viser at det er en klar sammenheng mellom ungdom som
rapporterer at de får lov til å drikke av sine foreldre og andelen ungdom som har drukket seg tydelig beruset
det siste året. Det er derfor behov for bedre tilrettelegging for foreldreinvolvering på ungdomstrinnet.
Begrense s alkoholbruk blant unge, begrens es også bruk av hasj og marihuan a. Temaet vil ha forsterket
fokus.

CAN N ABI S
Cannabisbruken på videregående trinn har gått noe ned de siste årene i Asker, men ligger høyere enn
landsgjennomsnittet. Begrenser vi alkoholbruk blant unge, begrenser vi også bruk av hasj og marihuana.
Temaet vil fortsatt ha høyt fokus.

SEKSU ELLE KREN KELSER
Det er en sammenheng mellom alkohol, vold og seksuelle krenkelser. Problemet med fysiske seksuelle
krenkelser er et særlig problem blant ungdom i videregående skole. Jentene er mest usatt for seksuelle
kren kelser, mens guttene er mest utsatt for tradisjonell vold. Temaet trenger økt fokus.

LI VSM ESTRI N G

Ludvigsen - utvalget foreslår å integrere folkehelse og livsmestring i eksisterende fag. To arbeidsgrupper med
basis i BFE har høsten 2017 jobbet med kunnskap sgrunnlaget for temaet her i Asker. Tiltak vil utvikles i lys av
arbeidet med sak om « Psykisk helse og miljøarbeid i skolen».
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Fokus på levekår, rusforebygging og foreldreinvolvering

Rådmannen legger her fram status for folkehelseområdet 2018 i forbindelse med
Folkehelseinstituttets (FHI) publisering av de årlige folkehelseprofilene for
kommunene. Årets tema er « alkohol, narkotika og folkehelse». Det er også
innenfor disse områdene Asker skårer rødt på profilen i tillegg til sosial ulikhet .
Med dette bakteppet har administrasjonen i 2018 spesielt valgt å fokusere på
levekår og rusforebygging for ungdom.

Bakgrunn

Asker kommune skal, i henhold til Lov om Folkehelsearbeid ha en løpende oversikt
over utviklingen i helsetilstanden i befol kningen/grupper av befolkningen og kartlegge
positive og negative påvirkningsfaktorer for folkehelsen.

Mer konkret innebærer dette å vurdere om det er fremkommet nye folkehelsedata og
andre fakta i det siste som vi må ta hensyn til i Asker , i forhold til å forsterke
eksisterende tiltak eller igangsette nye tiltak. Opplysningene vil videre bli brukt i
planlegging av neste års handlingsprogram.

Folkehelsearbeidet er kunnskapsbasert og koordineres og rapporteres i forhold til
kommunens årshjul . Det fremmes en politisk sak hver vår om det løpende
oversiktsarbeidet, og status for oppfølging av innsatsområdene i Kommunedelplan for
folkehelse 2015 - 2026 , sett i lys av oppdaterte fakta. Folkehelseplanen ble vedtatt av
kommunestyret 8.september 2015. Planen har fem innsatsområder; Levekår,
Inkludering, Levende nærmiljø, Psykisk helse uten rus og Aktive eldre.

I ved legg til kommunestyrets sak 0069/17 den 13.juni 2017 ble r utiner for
« Systematisk folkehelsearbeid » presentert i henhold til folkehelseloven. « Rapport
status folkehelseplan » bl e også lagt frem for kommunestyret, med eksempler på
helsefremmende og primærforebyggende tiltak innenfor hvert innsatsområde som er
iverksatt i perioden etter at planen ble vedtatt. Områder med behov for ytterligere
tiltak ble også beskrevet. Vi viser til nevnte rapport for en bred oversikt over
tiltaksoppfølgingen.

Tydelige holdninger og handlinger for å forebygge rusmiddelmisbruk i samfunnet,
ansvarlig alkoholhåndtering i samarbeid med næringslivet og tidlig innsats og
lavterskeltilbud som forebygger, e r eksempler på strategier i folkehelseplanen innen
Kap. 3.4 « Psykisk helse uten rus » . Statusrapporten fra 2017 peker blant annet på
foreldreinvolvering i det rusforebyggende arbeidet rettet mot ungdom. Løpende
oversikt over folkehelsen fokuserer derfor i 2018 på levekår, alkohol og rusforebygging
spesielt blant ungdom.

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0220&sp=1&PDFAar=2018
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/strategiske-planer/planer-for-samfunnsutvikling/folkehelseplan-2015-2026/
https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/strategiske-planer/planer-for-samfunnsutvikling/folkehelseplan-2015-2026/
http://lokaldemokrati.asker.kommune.no/motedag?offmoteid=6165
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Asker kommune folkehelseprofil 2018

Arets tema for Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler for kommunene er «Alkohol, rus
og folkehelse». Kort fortalt er det også innenfor dette området , hvor Asker kommune i
følge profilen har de rødeste tallene.

På andre folkehelseindikatorer ligger Asker kommune , sett under ett, like bra eller
bedre an enn landet ellers. Utdanningsbakgrunn og andre sosio økonomiske faktorer
bidrar til de generelt gode resultatene i befolkningen .

Dette betyr ikke at vi ikke har folkehelseområder vi trenger å forbedre. Et a v
hoved målene i folkehelsearbeidet er utjevning av sosiale helseforskjeller . Oppvekst - og
levekårsforhold er ujevnt fordelt i vår kommune, så det er behov for å bygge fellesskap
med rom for alle.

Større u likheter i Levekår

Asker har generelt mindre barne fattigdom enn landet for øvrig. Men, ved å
sammenlikne andelen barn i lavinnteksthusholdninger f ra folkehelseoversikten (tall fra
2012) , med tilsvarende data fra 2014 , ser vi at andelen har økt i perioden. Enkelte
soner i Asker ligger over nasjonalt nivå f or barnefattigdom.

De fleste barn og unge i Asker vokser opp i familier som gir trygghet og gode
økonomiske vilkår, mens barn som lever i fattigdom er spesielt utsatt. Så mange som
ett av ti barn og unge i Norge bor i husstander med vedvarende lavinntekt 1 (Bufdir,
tall per 2016). Barns levekår og omgivelser i oppveksten påvirker blant annet
utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet, som igjen påvirker helse i voksen
alder. De har større risiko for å bli ekskludert fra sosiale aktiviteter i samfunn et og er
eksempelvis mer utsatt for konsekvenser av rusbruk.

I Asker ser tjenestene en sammenheng mellom opplevelse av sosialt og økonomisk
utenforskap, og hvordan dette øker risikoen for at ungdom blir rekruttert inn i utsatte
miljøer. Disse ungdommene blir, i tillegg til å møte stima fra samfunnet, i større grad
eksponert for rusmidler og uønskede seksuelle tilnærmelser enn ungdomsbefolkningen
for øvrig. Forskning viser også at fattigdom til en viss grad går i arv. Andelen barn i
lavinntekts husholdning er kan gi en indikasjon på b arnefattigdom .

Personer i l avinntektshusholdninger, EU - 50 Ba rn i lavinntektshusholdninger, EU - 50

2012 2014 2012 2014

Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel

4320 7,9 4864 8,5 1 018 7,1 1188 8,2
Tabell 1 viser økning i antall/andel personer og antall barn i husholdninger med lavinntekt fra 2012 - 2014. SSB Levekårsanalyse.

1 Indikatoren barn i lavinnteksthusholdninger viser antall 0 - 17 år som bor i husholdninger hvor samlet inntekt er lavere
enn 50% av medianinntekten i Asker. (Askers medianinntekt 2014 v ar kr 599.000)

https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/strategiske-planer/planer-for-samfunnsutvikling/folkehelseplan-2015-2026/


Rapport status Kommunedelplan for folkehelse 2015 - 2026 pr 31.mai 2018 Side 7

SSB tall for Asker viser at a ndelen barn 0 - 17 år i husholdninger med lavinntekt har økt fra 2012
(7, 1%) til 2014 (8,2%). 2.

Likevel ligger Asker fortsatt under landsgjennomsnittet for lavinntekt . Det samme
gjelder Hurum og Rø yken kommuner.

Fig. 1. Kilde: SSB, Kommunehelsa FHI .

Markerte forskjeller i barnefattigdom mellom plansonene i Asker

Barnefattigdom rammer noen grupper mer enn andre; f. eks barnerike i familier med
én inntektshave r , inntektshaver har lav utdanning og/eller er stønadsmottaker.
De fleste barn i lavinntektshusholdninger innen Ask er bor i plansonene
Hagaløkka/Askerlia (23,1 %), Asker Sentrum (15,5 %) og Dikemark/Engelsrud (10,9
%) . (Levekårsdata SSB 2015).

Økningen fra 2012 til 201 4 i andel en barn i lavinntektshusholdninger , gjenspeiles i
sonene. Antall barn i lavinntektshushold ninger har økt i sonene Hagaløkka/Askerlia,
Asker sentrum og Dikemark/Engelsrud. I 2012 var andelene på henholdsvis 20,5 %, 14

2 Data i Temaplan - bekjempelse av fattigdom 2017 benytter lavinntekt som EU 60 prosent av nasjonal medianinntekt.
SSB - tallene i folkehelserapporten og analysen Livet på Borgen (2015) benytter EU - 50 av kommunal medianinntekt for
lavinntekt. For Asker gir 60% av nasjonal medianinntekt omtrent samme resultat som 50% av kommunens
medianinntekt.

http://khs.fhi.no/webview/
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% og 7,9 % . Sonene med færrest barn i lavinntektshusholdninger i 2015 , var
Billingstad (3,1 %), Bleikeråsen (3,2%) og Båstad/Le angen (4,2%). Dataene baseres
på innrapportert skattbar inntekt.

Arbeid med grunnlagsdata til kommuneplan for nye Asker viser at det er dobbelt så
mange barn i lavinntektsfamilier i sonen Østre Borgen ( Hagaløkka/Askerlia ) i forhold til
de mest utsatte sonene i Røyken og Hurum. V i ser imidlertid at det er andre
utfordringer relatert til leve k år og oppvekst i disse områdene som vi vil komme tilbake
til i kommuneplanarbeidet.

Inntektsulikheten er større i Asker sammenligne t med Akershus og Norge.

Lav inntekt er en risikofaktor for fysiske og psykiske helseproblemer. Størrelsen på
inntekten påvirker muligheten til å delta på boligmarkedet, få tilgang til helseressurser,
ta utdanning og delta på fritidsaktiviteter. Asker har en høyere medianinntekt
sammenlignet med medianinntekt for hele landet. Men forskjellene mellom de som
tjener mye og de som tjener lite er større her enn de fleste andre steder i landet.
Levekostnader er også høyere enn i andre deler av landet

Når vi ser på inntektsulikhet, tar vi først bort de høyeste og laveste verdiene. Samlet
for hele landet er forholdstallet for inntektsulikhet 2,8, som målt med P90/P10 – , det
vil si forholdet mellom inntekten til den personen i inntektsfordelingen som har høyere
inntekt enn 90 % av alle (P90) og til den personen som har lavere inntekt enn 90% av
alle andre (P10). Dette målet påvirkes i mindre grad av ekstremverdier i begge ender
av inntektsfordelingen.

I Asker er forholdstallet 3,4. Det betyr at P90 tjente 3,4 ganger mer enn P10. Denne
indikatoren viser at inntektsulikheten i kommunen har økt ( i 2012 var forholdstallet for
Asker 3,2 ) .
I Hurum og Røyken ligger i nntekstulikheten målt i P90/P10 på 2,6, det vil si under
Askers nivå og nasjonalt nivå . (Folkehelseprofil, 2018 – tall fra 2015).

Kommunens tiltak mot ulikheter i levekår er blant annet beskrevet i
Temaplan for bekjempelse av fattigdom , Boligpolitisk strategi 2016 - 2026 ,
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og Temaplan for inkludering
og mangfold.

Kommunestyrets sak 00 69/17 om status oppfølging av Kommunedelplan for
folkehelse nevner følgende eksempler på tiltak under innsatsområde levekår: Tidlig
innsats i oppvekst, NAV i skolen, Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF),
Askers velferdslab, Rådgivere på Hasse lbakken, Introduksjonsprogrammet, Gratis
prevensjon til utsatte jenter og kvinner, Områdeområdesatsing på Borgen,
Innbyggertorg, Bolighjelpen, Ungdom i bolig og startlån «Leie til eie», NAV
Innvandrerkvinner i arbeid, Sisters in business, Jobbsjansen, Sommerskole og
sommerjobb, Aktiv i Asker og Aktivitetskort etc. Fokuset på gjennomføring av
skoleløpet, språkkunnskaper, bolig, kvalifisering og arbeid må fortsatt være sterk.
Innvandrere er en viktig målgruppe. Se også oversikt i saksdokument 18/4949.

https://www.asker.kommune.no/contentassets/da804c9944ec4dd6a4d20e5960ebbf1e/no/pdfs/temaplan-for-bekjempelse-av-fattigdom-2017-2020.pdf
https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/strategiske-planer/planer-for-samfunnsutvikling/boligpolitisk-strategi/
http://lokaldemokrati.asker.kommune.no/motedag?offmoteid=6165
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Alk oholbruk og folkehelse

Lavere forbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig
folkehelsegevinst og bidra til å minske sosial ulikhet i helse. Nye tall viser at de som
reduserer alkoholkonsumet sitt, kan øke sannsynligheten for å leve lenger (FHI 2018 ).

Alkohol - og narkotikabruk er blant de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død
i befolkningen. Alkohol er det rusmiddelet som forvolder mest skade og flest problemer
i Norge. Det er anslått at omfanget av helseskader er minst fire ganger høyere enn det
bruken av andre rusmidler forårsake r. Årlig registreres det nasjonalt 6000
sykehusinnleggelser med akutt alkoholforgiftning (helsenorge.no)

Grupper med lavere utdanning og/eller dårlig økonomi rammes i større grad enn
andre. Alkoholbruk kan ha både umiddelbare og langsiktige effekter på helse og
livskvalitet. Risikoen for ulykkes - og voldsskader øker i forbindelse med
b eruselse sdrikking .

I tillegg til de umiddelbare farene ved høy promille , vil høyt forbruk over tid øke
risikoen for enkelte kreftformer, hjerte - og karsykdommer, psykiske lidelser,
leverskader og selvmord o g selvmordsforsøk. Eksempelvis øker risikoen for høyt
blodtrykk, h jerneslag og leversykdom hvis en person drikker tre alkoholenheter, for
eksempel 3 små glass vin, hver dag. Det å drikke minst fem øl, en flaske vin eller ¼
flaske brennevin ved samme anledning kan øke risikoen for en tidlig død. Hvor mye
man må drikke for å ta skade varier er fra person til person, men en reduserer sjansen
for å utvikle sykdom der s om man drikker med måte eller lar væ re å drikke
(helsenorge.no) .

Alle kan utvikle alkoholisme, men noen er mer disponert enn andre. Alkoholisme
utvikles fordi gjentatt drikking kan gi en langvarig funksjonsforstyrrelse i hjern en, som
igjen øker behovet for å drikke. Det finnes ingen sikre nedre grense for hvor mye og
hvor ofte en må drikke for å utvikle avhengighet, dersom man er disponert for dette.
Barn og andre pårørende kan utsettes for vold eller belastninger som gjerne disponere r
for ytterligere problemer. Mer enn 50 % av pasienter som mottar behandling for
rusmiddelproblemer, har opplevd alvorlig rusmiddelproblem hos egne foreldre i sin
barndom (Ot.prp.84, 2008 - 2009).

Jo høyere alkoholforbruket er i befolkningen, jo flere er det om har et risikofylt
alkoholforbruk. Totalforbruket er derfor en god indikator på hvor mange som har et
høyt alkoholinn tak og dermed økt risiko for helsemessige og sosiale skader
( folkehelseprofiler ).
Det beregnede gjennomsnitt lige alkoholforbruket i Norge er størst i aldersgruppa 16 - 24
år. Men ser en på hvor ofte folk drikker, er det de eldre som drikker hyppigst.

Nasjonalt drikker a ldersgruppen 65 - 79 år i gjennomsnitt alkohol 57 ganger i løpet av
de siste 12 månedene (2016). Voksne i alderen 25 - 34 år oppgir til sammenlikning å
drikke kun 34 ganger i gjennomsnitt i samme periode. Samme alkoholmengde som hos
yngre, fører til høyere promille og mer uttalt effekt. Den eldre kroppen tåler alkohol
dårligere. Med tanke på at antall eldre øker i Asker, vil fortsatt hyppig alkoholbruk

https://www.fhi.no/nyheter/2018/lavt-alkoholkonsum-knyttes-til-hoyere-levealder/
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol
http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2016/05/Na%CC%8Ar-lyset-knapt-slipper-inn-BARsnakk.pdf
https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/strategiske-planer/planer-for-samfunnsutvikling/folkehelseplan-2015-2026/


Rapport status Kommunedelplan for folkehelse 2015 - 2026 pr 31.mai 2018 Side 10

blant godt voksne kunne føre til flere risikokonsumenter. F olkehelseinstituttet anb efaler
ingen å drikke alkohol «for helsas skyld». Det er sterk sammenheng mellom lav
psyk i sk selvfølelse, bruk av sovemed isiner og risikonsum av alkohol ( Rusmidler i
Norge ).

Det gjennomsnittlige forbruket blant menn er jevnt over mer enn dobbelt så høyt som
blant kvin ner. Men kvinner drikker mer enn tidligere.

Fig .2 : Nasjonale tall: Gjennomsnittlig antall ganger drukket alkohol i løpet av de siste 12 mnd. I ulike aldersgrupper, 2012 - 2016.
Kilde: SIRUS/FHI

Alkoholomsetning

Vinmonopolet, matbutikker og uteliv står for hoveddelen av alkoholsalget 3.
Folkehelseprofilen viser at det i Asker selges mer alkohol pr innbygger over 15 år enn
landsgjennomsnittet. Dette gjelder også Hurum og Bærum, mens salget i Røyken ligger
opp under landet som helhet.

3 Det avgiftsbelagte og uregistrerte alkoholsalget, omregnet i ren alkohol, fordelte seg i 2016 i Norge på
46% dagligvare/uteliv og 43% fra Vinmonopol. 6% var salg via Lufthavn, mens Sverige/utland/ferge sto
for 6% av alkoholsalget.

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/rusmidler_i_norge_2016.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/rusmidler_i_norge_2016.pdf
https://www.actis.no/kunnskap/kvinner-drikker-mer
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/rusmidler_i_norge_2016.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/rusmidler_i_norge_2016.pdf
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Figur. .. Alkohol omsatt i dagligvarebutikker og Vinmon opol, liter ren alkohol per
innbygger 15 år+. Asker og omkringliggende kommuner

( Al kohol kjøpt i utlandet, på «tax free» og på skjenkesteder er ikke inkludert i
statistikken). Kilde: FHI Kommunehelsa

GEOGRAFI SKJENKE TID SKJENKESTEDER
Moss 2 .00 38

Fredrikstad 2,3 0 97
Oppegård 1,3 0 18
Bærum 2,3 0 91
Asker 2,3 0 38
Drammen 3 .00 87
Røyken 2 .00 11
Hurum 1,3 0 15
Svelvik 2,3 0 9
Kristiansand 2 .00 95
Sandnes 1,3 0 56
Stavanger 3 .00 184
Trondheim 2 .00 268
Tabell 2. FHI, SIRUS 2016

Antall skjenkesteder i Norge med kommunal bevilling er i overkant av tredoblet i lø pet
av de siste 30 år, fra noe under 2 500 i 1980 til bortimot 7 600 i 2015. Asker har 38

Forskning viser at forbruket generelt går ned og skadeomfanget reduseres, dersom
antall salgs - og skjenkesteder reduseres og salgs - og skjenketider innskrenkes .
(FHI 2018, SIRUS

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/rusmidler_i_norge_2016.pdf
https://www.fhi.no/hn/helse/alkohol-og-narkotika/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1360-0443.2011.03643.x
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salgs - og skjenkesteder for alkohol, hvilket er noe flere pr antall innbyggere enn
Bærum.

Folkehelseprofilen viser at åpningstiden i Asker for alkoholservering til kl. 02. 30, er
blant de senere i fylket . Hurum og Røyken har tidligere skjenketidsslutt 4.

Ungdoms alkoholbruk

Det er ulovlig for personer under 18 år å drikke øl/vin og 20 års grense for brennevin.
Norsk ungdom generelt har redusert alkoholkonsumet sitt over tid, sammenliknet med
tall fra slutten av 90 - tallet. Det er få elever i alderen 13 - 15 år som drikker alkoho l.
Likevel er det noen flere på ungdoms trinnet i Asker som oppgir å ha drukket seg full,
sammenliknet med tall for hele landet.

Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Asker 2018, Ungdata2017 og
Elevundersøkelsen viser at barn og ungdom generelt trives godt i kommunen. Det
er imidlertid fortsatt utfordringer rundt rus og vold i deler av ungdomssegmentet.
Satsing på generelle alkohol - og na rkotikapreventive tiltak, må derfor kombineres
med indi vidrettede tiltak.

Tidlig debut av alkoholrus øker risikoen for alkoholproblemer ved utgangen av
tenårene (Pedersen, 2006). En viktig forebyggende faktor er å begrense at
ungdom ruser seg på alkohol.

Selv om andelen har gått litt ned både i Asker og i Norge , når det gjelder ungdom
på ungdomsskolen som rapporterer å ha drukket seg tyd elig beruset siste år ( fra
17% i 2014 til 16% i 2017), viser folkehelseprofilen fortsatt at A sker ligger
signifikant dårligere an enn landsgjennomsnittet og Akershus i 2017.

Røyken og Hurum har hatt en større positiv nedgang i andelen de siste par årene
og ligger i 2017 ett prosentpoeng under Asker . Vi kan si at alle tre kommuner har
en felles utfordring i det alkoholpreventive arbeidet på ungdomstrinnet.

2012 201 3 2014 2015 2016 2017
Hele
landet

14 14 14 13 13 12

Akershus 15 15 15 14 15 13
Asker - - 17 - - 16
Røyken - - - 21 - 15
Hurum 12 - - 20 - 15
Tabell 3. UNGDATA: Andel ungdomsskoleelever som svarer «1 gang», «2 - 5 ganger», «6 - 10 ganger» eller «11 ganger eller mer» på
spørsmålet om de det siste året (de siste 12 månedene) har «drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset» i prosent av a lle
som svarte på dette spørsmålet.

4 Nærmere status vil bli beskrevet i forbindelse med utarbeidelse av Alkoholpolitisk
handlingsplan for nye Asker.

http://ungdata.no/
https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/strategiske-planer/planer-for-naringsliv/alkoholpolitisk-handlingsplan-20162020/
https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/strategiske-planer/planer-for-naringsliv/alkoholpolitisk-handlingsplan-20162020/
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Vi ser en økning i alkoholforbruket spesielt i siste året på ungdomsskolen. For bruket
øker deretter i videregående skole. Det er u betydelige forskjeller mellom kjønnene i
utviklingen.

Fig .3 UNGDATA viser at det er flere unge i Asker som rapporterer å ha vært tydelig beruset siste år, sammenlignet med tall for
hele landet (prosent andel 2017).

Nasjonale tall fra Ungdata viser at 2 % av elevene fra ungdomsskolen svarer at de har
drukket seg full 11 ganger eller mer de siste 12 månedene. På videregående skole er
denne andelen økt til 15%. Forskning viser at rusbruk svekker studieresultater .

3
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87

8. trinn 9. trinn 10. trinn VG1 VG2 VG3

Norge Asker

«Det er en dobbelthet knyttet til at disse ungdommene drikker. På den ene siden er
drikkingen en sosial greie som henger sammen med ungdomstiden, og som har en rekke
positive sider. På den andre siden er det bekymringsfullt at mange av de som drikker har det
til felles at de har problemer enten i hjemmet eller på skolen», Tormod Øia.

Ungdommens kommunestyre ga i november 2017 innspill til sak 5/17 Ungdata og
Ungdata junior 2017 hvor de blant annet vedtok å be kommunen om en sterkere
oppfølging av ungdomsmiljøet i Asker sentrum, økt satsing på fritidsklubbordning på
mellomtrinnet og gjøre helsesøster mer tilgjeng elig og gi økt kunnskap om psykisk
helse.

https://www.actis.no/kunnskap/rusbruk-svekker-studieresultater
https://forskning.no/alkohol-og-narkotika-etnisitet-barn-og-ungdom-kriminalitet-skole-og-utdanning/2010/04/ungdomsfyll-er
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Sammenheng mellom bruk av alkohol og cannabis

Det er en sammenheng mellom alkohol og cannabisbruk . Ved å jobbe forebyggende
mot ungdom og alkoholrus, vil vi kunne redusere sannsynligheten for at de prøver hasj
og marihuana. De fleste elevene i Asker på ungdomstrinnet har ikke prøvd hasj. 3,2
prosent av elevene svarer at de har prøvd , mot 2,6 prosent for hele landet . Forskjellen
er ikke signifikant.
Resultatene for Røyken ligger på nivå med Asker, mens Hurum ligger positivt på
nasjonalt nivå.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hele
landet

2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6

Akershus 3,4 3,4 3,4 3,2 3,6 3,3
Asker - - 3,5 - - 3,2
Røyken - - - 3,6 - 3,8
Hurum - - - 3,1 - 2,6
Tabell 4 : FHI/UNGDATA . Andel ungdomsskoleelever som svarer «1 gang», «2 - 5 ganger», «6 - 10 ganger» eller «11 ganger eller
mer» på spørsmålet om de det siste året (de siste 12 månedene) har «brukt hasj/marihuana/cannabis» i prosent av alle som
svarte på dette spørsmålet.

På videregående er det flere som har brukt cannabis. 28 prosent av elevene tilhørende
tredje trinn VG3 i Asker svarer de har brukt cannabis i 2017, sammenliknet med 17
prosent på landsbasis (tall fra 2014 - 2016).
Ser vi alle tre trinnene på videregående un der ett, er det nesten dobbelt så mange i
Asker som landet ellers, som har brukt cannabis en eller flere ganger siste år (20% i
Asker 2017 , mot 11% i Norge 2014 - 2016). Likevel, et målrettet arbeid i Asker har
bidratt til en reduksjon i cannabisbruken fra 2014 til 2017 på 6 prosentpoeng , så vi er
på rett vei

Fig .4 Ungdata, Videregående samlet VG1 - VG3 . SLT Asker kommune. Prosent.

https://www.actis.no/kunnskap/er-alkohol-mer-skadelig-enn-cannabis
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Foreldreinvolvering

De fleste ungdommene i Asker opplever at foreldrene har ganske god oversikt over
ungdommenes venner og fritid. Dette til tross for at klassene på ungdomsskolen er satt
sammen av elever fra flere barneskoler, og at foreldrene derfor må gjøre seg kjent
med mange nye elever og deres foreldre på trinnet.

Fig.5 UNGDATA 2017 NOVA Andelen elever på ungdomstrinnet som i «gjennomsnitt» svarer «passer ganske godt» eller «passer
svært godt» for utsagnene «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritiden», «Foreldrene mine
kjenner de fleste av vennene jeg e r sammen med i fritiden» og «Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine».

En del foreldre kan oppleve lavere forventninger fra ungdomsskolen om deltakelse og
engasjement rundt klassemiljø og foreldrefellesskap, sammenliknet med det som har
vært forventet av dem på barneskolen. Det blir dermed færre anledninger til å invitere
til et tettere foreldresamarbeid når naturlige møteplasser som f.eks. « vennegrupper»,
«klasseturer» og «Halloweenfeiring» ikke lenger må organiseres i et samarbeid mellom
for eldrene. Grad av foreldreinvolvering blir dermed personavhengig og opp til den
enkelte skole.

At kommunikasjonen foregår på sosiale medier, kan også bidra til at enkelte
muligheter til å «overhøre» en del av ungdommens kontaktflater er færre, så sant en
ik ke følger barna tett via Internett. Men hva har jeg rett til å bry meg med som
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foreldre? Hva bør jeg egentlig følge med på og se etter? Hvilke fakta om rusmidler kan
jeg stole på nettet? Hvor lett er det egentlig å bestille narkotika rett hjem i postkassa
eller en sprit - taxi til festen? Foreldre ønsker mer kunn skap og erfaringsutveksling.

Samtidig kan det å gå fra barneskolen til ungdomsskolen være en brå overgang for en
del elever, med nye forventninger til rask «modenhet», behov for å knytte nye
vennskap, økt mulighet for kontakt med eldre ungdommer og tilbud om festing. Ikke
alle foreldre klarer å følge med i denne overgangen. Politiet i Asker og Bærum har
tidligere varslet om at en del foreldre i Asker ikke innser hvor tidlig ungdomstiden
starter for «sitt barn», foreldre som lar tenåringen være hjemme alene hele helgen etc.
BFE beskriver at dette fortsatt er et reelt problem i Asker.

Facebook april 2018

Grensesetting v ed alkohol

I Asker er det flere som drikker seg full blant dem som sier de får lov til
å drikke av foreldrene .

Fra norske og internasjonale erfaringer vet vi at foreldreinvolvering og –
engasjement er viktig for hvordan det går med ungdom og deres rusvalg.

Vi finner ingen endring er i andelen ungdomsskoleelever som ikke vet om de får
drikke alkohol av foreldrene fra 2014 til 2017 (UNGDATA).

https://www.aftenposten.no/osloby/i/dd1AA/Leverer-sprit-rett-pa-doren-til-ungdommer
http://www.forebygging.no/Global/Artikkel%20Ungdomskontaktene%20i%20Fredrikstad.pdf
https://www.aftenposten.no/osloby/i/Rz52/Politiet-til-foreldre-i-Asker-og-Barum---Vakn-opp
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Fig. 6. Ungdata Asker. Ingen endringer i andelen ungdomsskoleelever som ikke vet om de får drikke alkohol av foreldene fra
2014 - 2016. Prosent.

Analyse av Un g data i Asker viser at det er en klar sammenheng mellom
ungdom som rapporterer at de får lov til å drikke av sine foreldre og andelen
ungdom som har drukket seg tydelig beruset det siste året.
46 prosent i gruppen som får lov til å drikke hjemme, rapporterer også å ha
drukket seg tydelig beruset. I gruppen som ikke vet om de får lov til å drikke,
har 26 prosent drukket seg tydelig beruset, mens i gruppen som svarer nei på
om de får lov, er det 13 prosent som har vært full.

Det er a ltså en klar sammenheng mellom alkoholrus blant ungdom og hvor vidt
foreldrene setter tydelige grenser eller ei her i Asker.

Rusfaglig sett vet man at foreldre er den gruppen som har størst
påvirkningskraft på ungdoms drikkemønster. I et folkehelseperspektiv anbefales
derfor at det legges til rette for møteplasser for foreldre som gir kunnskap om
foreldreinvolvering og legger til rette for samarbeid rundt grensesetting.

Fig .7. Ungdata. V iser andelen som har drukket seg beruset avh engig om ungdommene har svart ja, vet ikke eller nei på
spørsmålet om de får lov til å drikke alkohol av foreldrene . Prosent.
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Tiltak:
Firepartssamarbeid SLT, rusforebyggende team BFE, skolene og politiet

SLT - koordinator:
- Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og
unge på tvers. Faste møtepunkter med politi og alle instanser som har en
rolle i det rusforebyggende arbeidet, i samarbeid med rusforebyggende
team.

Rusforebyggende team i BFE:
- Forberedt: Utekontaktens rusforedrag på 10. trinn.
- Individuel l rusoppfølging/cannabisprogramfor ungdom(CPU); sam arbeid
mellom Helsestasjon for ungdom, familieveileder og Utekontakten rundt
ungdom på urinprøvekontrakt.
- Grupper for foreldre med ungdom i rusrisiko .
- Kompetanseheving lærere årlig.

Politiet:
- Foredrag om konsekvenser og rus på 9. trinn.
- Avdekke rus o g gjennomføre bekymringssamtaler
- Ungdomspatrulje

Skolene:
- Utsett : Alkoholpreventivt prog ram rettet mot foreldre på ungdomsskolen .
Men det benyttes i varierende grad på de enkelte skolene. Dette opplegget
fra Korus skal videreføres.
- Støttemateriell : Elevrettet læringsmateriell for å øke kunnskap o g bidra i
holdningsskapende arbeid i forhold til rus. Vurderes videreutviklet.
- Ruskontakter (lærer ved hver skole). Nytt samarbeid med
rusforebyggende team rundt foreldreinvolvering.

Nyere forskning viser at ingenting er så avgjørende for forebygging
av rusbruk hos unge som «foreldrefaktoren ». ( M . Gerhardsen).
Arcus).

https://www.asker.kommune.no/barn-unge-og-familie/oppsokende-sosialt-arbeid/
https://www.facebook.com/ungdomspatruljen.askerogbaerumpd/
http://www.rus-ost.no/rusmiddelforebygging-og-tidlig-intervensjon/utsett
http://skole.forebygging.no/
http://korus.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/01/Foreldrerollenirusforebyggendearbeid_1.pdf
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S ammenheng a lkohol, vold og seksuelle krenkelser

På samme måte som det er en sammenheng mellom alkohol og cannabisbruk 5,
er det en sammenheng mellom alkohol, vold og seksuelle krenkelser. Klarer vi å
begrense alko holrusen blant unge, kan vi redusere sannsynligheten for narkotikabruk,
vold og trakassering.

En overvekt av voldstilfellene i Norge er alkoholrelatert. Vold som blir utført i
alkoholpåvirket tilstand kan påføre offeret smerte, sort, angst og negativ psykososi al
utvikling i lang tid etter hendelsen. Ofte er både offer og den som utøver vold påvirk et,
og mer enn halvpart en av all alkoholrelatert vold involverer gruppen som bare drikker
«Nå og Da» (helsenorge.no) .
Mye av volden skjer «ute på byen» og skjenkestedene er pålagt å nekte både inngang
og servering for den som vurderes som åpenbart påvirkning - nettopp for å forebygge
at vold og skader skjer. I tillegg er også ofte vold i h jemmet rusrelatert.

Forskni ng fra SIRUS ved Folkehelsei nstituttet viser at det er en ty del ig kopling mellom
levekår og utsatthet for vold. Unge fra familier med dårlig råd og unge som har
foreldre med alkoholproblemer, har større risiko for å være utsatt enn andre unge.

Ungdom er mer sårbare når det gjelder risiko for å bli utsatt for vold, skader, uønsket
seksuell oppmerksomhet, ulykker, voldtekt og andre ubehagelige opplevelser, enn de
som er eldre. At en sønn eller datter utsettes for vold eller seksuelle overgrep, el ler
utsetter andre for dette, er de fleste foreldres mareritt.

Vi ser av Ungdata at g utter er generelt mer utsatt for ren vold , mens det er flere jenter
som opplever seksuell trakassering og voldtekt.

Problemet med fysiske seksuel l e krenkelser er et sæ rlig prob l em blant ungdom i
videregående skole. I russetiden er elevene spesielt utsatt . Yngre elever som er med
på festingen kan også være utsatt.

5 Cannabis : Når det gjelder cannabis - tallene for ungdomsskolen, er disse like lave i Asker som i landet for øvrig. Asker
kommune iverksatte rusforebyggende tiltak i kjølvannet av Ungdata 2014, rettet mot 1) foreldre, 2) elevene selv og 3)
lærere i skol en. Vi så en signifikant nedgang i bruk av cannabis blant elever i videregående skole da vi fikk tallene for
2017 og det er rimelig å anta at vår rusforebyggende strategi forklarer noe av nedgangen.

T iltak:
Fokus vold i nære relasjoner
Barne - og familieenheten (BFE) har lykkes med et forebyggende arbeid
rettet mot å avdekke vold i nære relasjoner systematisk på alle nivå, - fra
rutiner i svangerskapsomsorgen til undervisningsopplegget «Si det videre»
for 4. grunnskoletrinn. Selv om det er vanskelig å si hvilke
årsakssammenhenger som gjelder, ser de at antallet henvendelser til
Barnevernet har økt. Se Temaplan - Vold i nære relasjoner 2017 - 2020.

BFE vil utvide tilbudet til 9. klasse på ungdomstrinnet «Si det som det er».
En vellykket pilot er gjennomført på to skoler.

https://www.actis.no/kunnskap/er-alkohol-mer-skadelig-enn-cannabis
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol
http://www.hioa.no/vitenogpraksis/Barn-og-unge/Ny-studie-Skolen-har-mye-aa-si-for-ungdoms-alkoholbruk
http://www.facebook.com/vgnett/videos/10156509495021995/?fref=mentions
https://www.asker.kommune.no/styringsdokumenter/temaplan-vold-i-nare-relasjoner/
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Tallene har holdt seg ganske stabilt de senere årene. Nesten tre av ti jenter mellom 18
og 19 år (29%) sier d e har opplevd en eller annen form for kroppslig seksuell
krenkelse i løpet av livet.
Krenkelsene det dreier seg om, er alt fra milde til grove krenkelser som beføling, tvang
til oralsex, penetrerende overgrep eller forsøk på det te .
Men selv om det er tre ganger så mange jenter enn gutter som opple ver seksuell
krenkelser, er det 7 prosent av guttene som melder det samme. Tallene er hentet fra
rapporten Vold og overgrep mot barn og unge , som er basert på de to Ung Vold -
undersøkelsene i 2007 og 2015. (NOVA).

Ungdata - rapporten fra 2017 tegner det samme bildet når det gjelder seksuell
trakassering av ungdom. 21 prosent av jentene i aldersgruppen 17 – 18 år sier i
undersøkelsen at de mot sin vilje har opplevd å bli befølt på en seksuell måte en eller
flere ganger i løpet av de siste 12 månedene. 9 prosent av guttene rapporterer om det
samme.

Men også på det verbale plan oppl ever jenter mer uønsket oppmerksomhet enn gutter.
I følge Ungdata - statistikken sier 20 prosent av jentene at de det siste året har opplevd
at noen på en sårende måte har kalt dem for hore, homse eller andre ord med seksuelt
innhold. For gutter er tilsvaren de tall 13 prosent. 21 prosent av jentene sier også at de
det siste året har opplevd at noen har spredt negative seksuelle rykter om dem, mens
14 prosent av guttene svarer det samme.

Et nytt problem er gutters spredning av nakenbilder av identifiserte je nter på
nettforum der en kan søke opp bilder av jenter tilhørende nærmeste geografiske
område. Dette er straffbart og skaper utrygghet og psykisk uhelse for jentene. (NRK
2018 )

Tiltak:
Seksualundervisning og helsestasjon for ungdom
Seksuelle krenkelser og overgrep blant unge er et stort problem som bør imøtekommes med flere tiltak
rettet mot grensesetting, holdninger og atferd. Seksualundervisningen i regi av helsesøstrene er nå
revidert på barnetrinnet. Ungdomsgruppen innen helsesøstrene reviderer nå sine opplegg.
Helsestasjon for ungdom og samarbeid med politi et spiller også en viktig rolle her.

Folkehelse og livsmestring i skolen
Folkehelse og livsmestring er tema som Regjeringen ønsker å pr ioritere i Fremtidens skole - fornyelse av fag
og kompetanser. Verdier som sosial og emosjonell utvikling og læring har fått en sentral plass. Psykisk helse
som fag bygger på et ønske om å forebygge drop - out i skolen og at unge faller ut av arbeidslivet i t idlig alder.
Livsmestring handler om å ta vare på seg selv, ta ansvarlige valg og gjøre etiske avveininger. Ludvigsen -
utvalget foreslår å integrere folkehelse og livsmestring i eksiterende fag. To arbeidsgrupper med basis i BFE
har høsten 2017 jobbet med kunnskapsgrunnlaget for temaet her i Asker. Tiltak vil utvikles i lys av arbeidet
med sak om «Psykisk helse og miljøarbeid i skolen».

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2016/Vold-og-overgrep-mot-barn-og-unge
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/Ungdata-2017
https://www.nrk.no/norge/foreldre-vet-for-lite-om-hva-barn-gjor-pa-nett-1.13959540
https://www.nrk.no/norge/foreldre-vet-for-lite-om-hva-barn-gjor-pa-nett-1.13959540
https://www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/helsestasjon-ungdom/
http://mhfa.no/ny-stortingsmelding-fra-kunnskapsdepartementet-folkehelse-og-livsmestring-inn-i-skolen/
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Konklusjon

Rusforebyggende tiltak rettet mot ungdom i Asker kommune

Asker kommune benytter en tredelt tilnærming i det rusforebyggende arbeidet inn mot
ung domsskole og videregående skole:

Foreldrerettet tiltak: Preventivt program på ungdomstrinnet knyttet til tidlig
alkoholdebut. Inneholder også modul for forebygging av bruk av cannabis
(Utsett) .
Elevrettet tiltak : Rusforedrag rettet mot elever på 9. trinn ved politiet. Foredrag
om cannabis rettet mot elever på 10. trinn ved Utekontakten.
Tiltak rettet mot lærerne : Støttemateriell til elevforedragene som kan benyttes i
undervisning en på ungdomstrinnet.

Tiltakene er komplementære, det vil si at de samlet sett er ment å endre bruks - og
holdningsmønsteret knyttet til alkohol og cannabis blant ungdom i kommunen.

Bakgrunnen for den tredelte tilnærmingen er tallene fra Ungdataundersøkelsen i 2014,
hvor vi så et relativt høyt forbruk av alkohol og cannabis, særlig blant ungdom på de
videregående skolene i vår kommune. Undersøkelsen ble gjennomført på nytt i 2017
og resultatene herfra viser positiv utvikling – særlig når det gjelder bruk av cannabis
på videreg ående skole (se tabell 4).

Tidlig innsats er også viktig i kommunens rusforebyggende arbeid, derfor rettes mye
av den rusforebyggende innsatsen inn mot ungdomsskolen. Selv om de aller fleste
elever på ungdomsskolen rapporterer at det er en klar grense hje mme når det gjelder
bruk av alkohol, er det allikevel relativt mange som rapporterer uklar grensesetting.
Dette har ikke endret seg de senere årene. Vi ser en klar sammenheng mellom uklar
grensesetting og fyll blant ungdomsskoleelevene.

Samtidig viser tallene fra videregående en klar sammenheng mellom alkoholkonsum og
bruk av cannabis. Alkoholforebygging virker også cannabisforebyggende.
Undersøkelsen viser at ungdom i Asker i dag har høy tillit til sine foreldre, som betyr at
foreldre ha r et godt utgangspunkt som tydelige grensesettere når det gjelder bruk av
alkohol.

Videre behov for tiltak

I tiden frem mot Ungdataundersøkelsen i 2020 vil vi i det rusforebyggende arbeidet ha
et særlig fokus på å forbedre og videreutvikle det foreldre rettede programmet.

Dette innebærer å styrke programmet med å etablere en arena knyttet til
foreldremøtene i ungdomsskolen, hvor foreldrene vil oppfordres til å diskutere
grensesetting når det gjelder bruk av alkohol. Her vil vi legge opp til samlinger i
etterkant av foreldremøtene på skolen.
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Det er ruskontaktene ved skolene som vil ha hovedansvar for den praktiske
gjennomføringen. Disse vil få tilbud om kompetanseheving og veiledning av
Rusforebyggende team i Barne - og familieenheten, i forkant av gjen nomføringen.
Opplæringen starter høsten 2018.

Alle ungdomsskolene i Asker kommune skal ha en ruskontakt. Ruskontakten vil være
sentral i etableringen av diskusjonsarenaen, i samarbeid med Rusforebyggende team.

Det oppfordres til at klassekontaktene (for eldre) støtter det rusforebyggende arbeidet
gjennom å bidra til å arrangere rusfrie møteplasser og bistå på foreldrekvelder.

Skolen er den viktigste arenaen for universelt forebyggende arbeid. Å legge til rette for
at lærere kan benytte godt og oppdatert rusforebyggende støttemateriell i den
ordinære undervisningen, er viktig. Tiltaket har vært presentert på rektormøtet.

I dag benytter vi et støttemateriell Kompetansesenter rus (KoRus Nord) har utviklet på
vegne av Helsedirektoratet. Asker kommune vil i tiden fremover ha større fokus på
implementering av støttemateriellet i skolen – at dette skal benyttes av lærere i
relevante fag ved kommunens ungdomsskoler.
Dette vil også være et element i opplæringen som skolens ruskontakter blir tilbudt av
Barne - og familieetatens rusforebyggende team, høsten 2018. SLT - koordinator og
teamet vil evaluere og eventuelt justere det skolerettede tiltaket – støttemateriellet –
innen 2019.

Ved å styrke ruskontaktene og øke foreldreinvolveringen ønsker kommunen å oppnå
øk t kontakt mellom skolene, helsesøstre, rusforebyggende team og foreldrene, slik at
ungdom får gode rammer og behov for hjelp avdekkes tidlig.
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VEDLEGG ANNEN OPPFØLGING FOLKEHELSEPLAN mai 2018

Følgende tiltak er iverksatt høsten 2017 - våren 2018 for å imøtekomme
strategier for innsatsområdene i Kommunedelplan for folkehelse 2015 - 2026:

LEVEKÅR

- Vedtatt Temaplan for bekjempelse av fattigdom .
- Vedtatt Temaplan vold i nære relasjoner .
- Sikret fast etablering av «Sisters in business».
- Gjennomført halvårig mentorprogram « Catalysts » for ungdom i fare for å droppe

ut av videregående skole.
- Igangsatt «Asker - sjansen». Samarbeidsprosjekt for lettere å rekruttere

innvandrere til stillinger i næringsliv og kommunen. Samarbeid Asker
Næringsråd, NAV Asker og frivilligheten.

- Sikret fast veiledning i familieplanlegging til sårbare minoritetskvinner.
- Utviklet nettsiden Aktiv i Asker . Kulturhuset ansvarlig.

- Startet Aktivitetsguide ordningen – Barn i lavinntektsfamilier kan få hjelp av en
guide til å komme seg inn i fritidsaktivitet. AIR og Aktiv Asker.

- Utvikler Ak tivitetskort - app som tilknyttes rabatter for økt deltakelse. Aktiv Asker
ansvarlig.

- Etablert BUA – utstyrssentral i Heggedal og på Holmen. AIR og SFO.
- Lek deg sprek , Friluftsskole og « ferskingkurs » på Borgen i samarbeid med DNT

(Partnerskapsavtale).

https://www.asker.kommune.no/contentassets/da804c9944ec4dd6a4d20e5960ebbf1e/no/pdfs/temaplan-for-bekjempelse-av-fattigdom-2017-2020.pdf
https://www.asker.kommune.no/styringsdokumenter/temaplan-vold-i-nare-relasjoner/sec1
https://www.catalysts.no/single-post/2017/09/29/Vi-er-i-gang-i-Asker
https://aktiviasker.no/
https://www.bua.io/bua-asker/
https://www.dntoslo.no/artikler/nyheter/6635-lek-deg-sprek/
https://www.dntoslo.no/aktiviteter/98367/856505/
https://asker.dntoslo.no/aktiviteter/98429/856578/
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IN KLUDERING

- Til Topps internasjonale ukesturer for flyktninger, i regi av DNT, Asker
frivilligsentral og avdeling for Integrering og migrasjonshelse.

- Friluftskurs for elever i Introduksjonsprogrammet, i regi av DNT.
- Aktiv i 100 nærturgrupper i Asker sentrum og på Borgen for voksne på dagtid.
- Aktivitetene over er en del av Friluftsliv på Borgen , samskapingsprosjektet med

DNT og kommunen som i 2017 hadde 2210 deltakerdager. Samarbeid med
ungdomsskole, SFO, vel , nærmiljøsentral, innbyggertorg, flyktningetjenesten,
Folkeuniversitetet etc.

- Trim for kvinner fra hele verden , Kulturhjørnet sammen med Aktiv Asker .
- Ukentlige turgrupper for norskelever ved Folkeuniversitetet i samarbeid me d

Asker frivillighetssentral.
- Aktivitetsgruppe Unik - ungdom for ungdom med flyktningebakgrunn i regi av

Voksne for barn.

- Aktive Sammen. Ukentlig aktivitet for ens lig, mindreårige flykninger. Deltakerne
blir gradvis opplært til å ta ansvar for innhold og gjennomføring av aktiviteten.
Aktiv Asker for barneverntjenesten.

https://sotaseter.dnt.no/aktiviteter/97763/856756/
https://www.dntoslo.no/aktivi100/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/ce75c107f309b3a2c4b2bb1401d4953f1809a053.pdf
https://askerkulturhus.no/program/arrangement/trim-for-kvinner-fra-hele-verden-3
https://www.asker.kommune.no/organisasjonskart/kultur-frivillighet-og-fritid/aktiv-asker/
http://asker.frivilligsentral.no/aktiviteter-og-tilbud/turgrupper/
https://www.facebook.com/search/top/?q=unik%20ungdom%20asker%20og%20b%C3%B8rum
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NÆRMILJØ

- Åpnet Holmen svømmehall.
- Åpnet Nesøya skole med idrettshall.
- Åpnet Halvorsenhytta med 9 sengeplasser, driftes av DNT.
- Åpnet Borgen innbyggertorg .
- Vollen nærmiljøsentral er etablert, egen stiftelse.
- Vedtatt etablering av frivillighetssentral på Holmen.
- Vedtatt oppstart av prosess for etablering av nærmiljøsentral på Holmen
- Gratis svømming for barn i 2. klasse.
- Pilot Smaksverkstede t prøves ut på to skoler på mellomtrinnet.
- Igangsatt « Sykle til jobben » for alle innbyggere i Asker kommune.
- Ung festival med Ung Kultur Vollen og lokalt m usikk - og dansemiljø.
- «Aktiv ungdom Borgen» etablert på UngKultur Nova.
- Igangsatt arbeid med «B100», aktivitets - og møteplass i friluftsparken

Borgenveien 100 og istandsetting av friluftsmøteplass Wentzelhytta. DNT,
Eiendomsdrift og Natur og Idrett.

- Etable rt nærmiljøanlegg på Merraneset i regi av Konglungen vel.
- Vedtatt Temaplan vann.

https://www.ut.no/hytte/3.2564/
https://www.asker.kommune.no/globalassets/natur-kultur.-idrett-og-fritid/seniorsenter/borgen-innbyggertorg-varny18.pdf
http://smaksverkstedet.no/kategori/pamelding/asker/
https://www.asker.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/pa-sykkel-i-asker/aktuelt---pa-sykkel/sykle-til-jobben-2018---gratis-for-alle-i-asker/
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AKTIVE ELDRE

- Helse Frem har i samarbeid med Asker Eldreråd arrangert konferansen « De
eldre» er ikke hva de e ngang var…! »

- Aktiv omsorg; Ansatt kultur - og frivillighetskoordinator i Helse - og omsorg,
Kultur - aktivitetskonsulenter for eldre i sykehjem og omsorgsboliger

- Startet Aktivitetsvenn for personer med demens i regi av Asker frivillig sentral,
Asker demensforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Kulturhjørnet.

- Besøksvennordninger for ca. 380 eldre i regi av Asker Røde kors, menighetene
og Asker frivilligsentral Hasselbakken.

- Startet Friskliv Voksne (frisklivsresept). 12 ukers styrkebasert
veiledningsprogram for voksne som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer.
I ndivid uell helsesamtale, tilrettelagt fysisk aktivitet, kostholdsveiledning og
tobakksavvenning . Veiledning videre til ordinære aktiviteter. Aktiv Asker
ansvarlig. Har tilsvarende Friskliv Barn og Unge over ett år.

http://www.helsefrem.no/konferanse-20180426/
http://www.helsefrem.no/konferanse-20180426/
https://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/
https://www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/friskliv-voksne/
https://www.asker.kommune.no/barn-unge-og-familie/friskliv-barn-og-unge/
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PSYKISK HELSE UTEN RUS

- Igangsatt planer for temakvelder for innbyggerne om livsmestring. Samarbeid
Mestringshuset og Innbyggertorgene.

- Tilrettelagte aktiviteter for personer med lettere psykiske lidelser i samarbeid
med Brukertorget. Aktiv Asker ansvarlig. Vedtaksbasert.

- For flere tiltak, se vedlagte rapport med tema alkohol, folkehelse, ungdom og
rusforebygging.

Folkehelsekoordinator, frivillighetskoordinator, inkluderingsrådgiver og rådgivere innen
tjenesteområdene jobber som brobyggere og tilretteleggere i forhold til mange av
samarbeids tiltakene.

https://www.asker.kommune.no/organisasjonskart/helse-og-omsorg/psykisk-helse-og-rus/mestringshuset/

