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Høringsnotat fra Juvente og Juba:  

Innspill til utdannings- og forskningskomiteens 
arbeid med statsbudsjettet 2018 

 
Juvente er en ungdomsorganisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og 
solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Vi jobber med forebygging (både innenfor og utenfor skolen), 
ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet. Juvente 
driver e-læringsprogrammet Kolon, om rusmidler og livsmestring.  

Juba er en barneorganisasjon med variert aktivitet som skal fremme fire verdier: Vær åpen, vær en venn, vær 
deg selv og vær nysgjerrig. Vi driver forebyggingsprogrammet Trygg Oppvekst som har livsmestring og god 
psykisk helse som hovedmål. 

 
Skolen og frivilligheten må samarbeide om forebygging 

Skolen samler barn og unge uavhengig av risikobakgrunn og sårbarhet. Vi er bekymret for 
kvaliteten på rusforebyggingen i skolen, fordi det nå ikke bevilges penger til nasjonale 
forebyggende tiltak rettet mot skolen i regi av frivillige organisasjoner. Dette fører til at flere 
kvalitetssikrede og evaluerte programmer med titusenvis av frivillige arbeidstimer hvert år har 
blitt avviklet, og at tilveksten av nye programmer skjer for langsomt og med for liten 
kapasitet. Skolen må gjenopprettes som forebyggingsarena og få tilgang til verktøyene de 
trenger for å sikre god utvikling for sine elever. Det er store forskjeller på hvordan skolene 
prioriterer forebyggende innsats. Noen skoler driver omfattende arbeid med kvalitetssikrede 
tiltak, og har utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner på rusfeltet. Andre skoler har 
kanskje bare en enkelt temadag. Elevenes læringsmiljø, helsevalg og mestringskompetanse 
bør ivaretas i samme grad for alle elever. 

Tidlig innsats i skolen styrkes, og det er bra, men rusforebygging er fortsatt fraværende. 
Satsingen på mestring og fokus på psykisk helse i skolen burde sikre solid bevilgning til 
forebyggende arbeid i skolen. Frivillig sektor er en viktig kompetansearena, fordi vi er både 
fagmiljø og praktikere på våre felt, samtidig. Bruk av rusmidler er en stor risikofaktor, både 
når det gjelder læringsmiljø, frafall i utdanning, og i utviklingen av psykiske lidelser og sosiale 
problemer. I noen tilfeller er rusmidler en årsak til problemene, i mange flere tilfeller er de en 
katalysator som gjør en vanskelig situasjon enda vanskeligere. 

I stedet for å løfte ressursene som de frivillige organisasjonene på rusfeltet representerer inn 
i skolen, har Utdanningsdirektoratet instruert Helsedirektoratet i å slutte å finansiere tiltak 
beregnet på skolen, fordi skolen lokalt selv skal velge hvilke tiltak de skal ha inn. De enkelte 
skoler har naturligvis ikke midler til å prioritere slike tiltak om kostnaden skal belastes dem. 
Dermed forsvinner disse tiltakene om ikke Utdanningsdirektoratet selv får midler til å drive 
rusforebyggende arbeid i skolen.  

 
E-læringsprogram om rus 

Actis - rusfeltets samarbeidsorgan og Norsk narkotikapolitiforening ba i Dagsavisen 24. 
oktober om flere tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet i skolen. Dette inkluderte rusfrie 
skoler, mobilisering av foreldre, bedre oppfølging og økt kunnskap. I tillegg fulgte de opp 
tidligere initiativ om bruk av e-læringsprogram om rus i skolen. Juvente har allerede utviklet 
et e-læringsprogram, Kolon. Juba har livsmestringsprogrammet Trygg Oppvekst. 
Ressursene og kompetansen for å følge opp behovet ligger i stor grad klart til bruk hos oss 
og andre i frivillig sektor. En styrking av vår kapasitet, og av samarbeidet, vil bidra til å sikre 
skolen som en trygg og inkluderende læringsarena, redusere frafall og bedre 
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oppvekstvilkårene for de mest sårbare. Juvente og Juba ber om at e-læringsprogram om rus 
i skolen skal være en prioritert oppgave i Utdanningsdirektoratets arbeid med IKT i skolen 
(kapittel 220 post 70), og at arbeidet bør gjennomføres i tett samarbeid med frivillige aktører.  

 
Styrking av tilskudd og samarbeidsstrukturer 

Kapittel 225, post 74 er tilskudd til organisasjoner, men tilskuddsordningen omfatter kun tiltak 
som gjelder mobbing og grunnleggende ferdigheter, ikke arbeid med andre risikofaktorer og 
livsmestring. Fokuset for ordningen er for snevert og pengene alt for få. Juvente og Juba 
mener at dette beløpet bør økes betydelig, og at det rusforebyggende arbeidet i skolen må 
inn som kriterium i tilskuddsordningen. Frivillige organisasjoner kan både bidra med 
kvalitetssikrede tiltak, og samtidig bidra med støtte og innspill til skolens egen forebyggende 
innsats. Skolen må gjenopprettes som arena for det rusforebyggende arbeidet. Barn og 
ungdom fortjener ferdigheter til å takle den risikoen som rusmidler innebærer. Vi ber derfor 
om at det legges klare føringer for tilskuddsordningene for frivillige organisasjoners bidrag i 
skolen, slik at frivillighetens rolle i folkehelsearbeidet i skolen kan gjenopprettes. 

 

Oslo, 25. oktober 2017 
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