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Sakstittel:  KOMMUNALT RUSARBEID - KAP 0765 POST 62  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby Kommunestyre godkjenner bruk av tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid, i 

henhold til tilskudds brevet fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Tilskudds brev vedrørende kommunalt rusarbeid   

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune søkte om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 

765 post 62 for 2019, og har fått det innvilget. 

Tilskuddets formål er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester. 

Stillingene som vi har fått tilskudd til, er tenkt som varig styrking av kommunens rusarbeid.  

Tilskuddet gis til lønn til stillingene inntil fire år, med gradvis nedtrapping. Det vil si at 

kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes.  

 

Det er gitt tilskudd til to stillingen i vår kommune med til sammen kr 1 320 000,-. 

 
Disse midlene er tilfeldige merinntekter, som ikke er budsjettert i årets budsjett.  

I følge økonomireglementet pkt 4.2, andre avsnitt «Formannskapet har fullmakt til å anvende 

økning av tilfeldige merinntekter på inntil kr 500 000,- innenfor samme rammeområde». Dermed 

må dette tilskuddet godkjennes av Kommunestyret. 

 

Vurdering: 

For å kunne drive godt arbeid for innen rus og psykiatritjenesten ser vi at vi mangler gode 

arbeidsrettet tiltak tilpasset den enkelte. Det er stor risiko for at personer mislykkes; noe som 

også kan henge sammen med for dårlig kartlegging av ferdigheter og kompetanse, samt 

manglende oppfølging og motivasjonsarbeid. Det er en like stor utfordring at arbeidsgivere i 

Lebesby kommune kvier seg for å ta i bruk tiltakspersoner som vil trenge mye oppfølging. 

Vekstbedriften i Lebesby kommune har i liten grad kontakt med ordinære bedrifter, hvor de 

primært driver arbeidsutprøving i egen bedrift, som for mange oppleves stigmatiserende og 

lite lystbetont. Det er heller ikke kultur for å finne arbeidsrettet tiltak utenfor 

kommunesenteret Kjøllefjord. 

Rus tjenesten har tidligere vært i dialog med Lebesby næringsforening som viser stor 

interesse for å prøve ut personer med rus relaterte problemer i arbeidstiltak. Men til dette 

trenger den enkelte person i tiltak tett oppfølging over kortere eller lenger tid. 

De fleste med rus relaterte problemer og / eller psykiske lidelser har egen bolig, primært 

kommunale boliger – unntak vis eier de egen bolig. Men det er også knyttet en del problemer 

knyttet til det å bo – og flere trenger bistand og ikke minst at den bistand som ytes er definert 

av brukeren selv – ønsker, behov og mål handler om brukermedvirkning.  



I desember 2016 ble Rus – og psykiatriplan vedtatt av kommunestyret. Her framkommer det 

behov for ekstra ressurser søkt gjennom øremerkede midler. Her vil fokus skal være aktivitet 

og arbeidsrettet tiltak til de som ikke har noen tilknytning til arbeidslivet, og målgruppa er 

personer med rus og/ eller psykiske lidelser. For å motarbeide fordommer og stigmatisering 

ønsker kommunen at alle skal kunne delta bare det legges til rette for de som har behov for 

det. Arbeid kan være motiv for å slutte med rusmidler, samtidig som det kan være et 

virkemiddel for å kontrollere et misbruk. Kommunen ser også store utfordringer for å kunne 

gi en stor andel brukere gode bo muligheter, og det å mestre et boforhold. Det innebærer 

styrking av ferdigheter i forhold til kosthold og ernæring samt evnen til å disponere egen 

økonomi. Dette blir ikke godt nok ivaretatt ut fra de ressurser man besitter i dag. Såkalt bo 

trening krever tålmodighet og mye motivasjonsarbeid, og krever derfor ekstraressurser utover 

det kommunen besitter i dag. 

 

Det vil utarbeides en handlingsplan for bruken av disse stillingene, samt innlemmes i 

økonomiplan når den nye utarbeides.   
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