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Ansvarlig Alkoholhåndtering – et felles ansvar
Flere samfunnsaktører i Nord-Trøndelag har de siste årene tatt initiativ til en
samordnet innsats for å begrense alkoholens skadevirkninger. Fylkesmannen har fra
Helsedirektoratet fått ansvar for å styrke kommunenes kompetanse på forvaltning av
alkohollovens bestemmelser.
På bakgrunn av dette ble det besluttet å starte et prosjekt for å få til en mer ansvarlig
alkoholhåndtering i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen, Kommunesektorens organisasjon
(KS), Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Fylkeskommunen, Kompetansesenter
rus – Midt-Norge (KoRus-Midt), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og
Politiet er prosjekteiere.
Prosjektet som Pilot skal være sluttført senest innen utgangen av 2016 og gjennom
dette skal det være utviklet faste samhandlingsrutiner.

Overordnet mål for arbeidet
Å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger av alkohol.
Hovedmål:
Styrke kommunenes, næringens og øvrige aktørers kompetanse på forvaltning av
alkoholloven. Gjennom dette forebygge helsemessige skader av alkohol og hindre
skjenking til mindreårige og overskjenking.
Delmål 1: Redusere de langsiktige skader av alkohol i et folkehelseperspektiv.
Delmål 2: Bevisstgjøre foreldre til ansvarlig alkoholhåndtering.
Delmål 3: Heve debutalderen på alkohol.
Delmål 4: Redusere alkoholrelatert akutte skader som vold og ulykker.
Delmål 5: Skape trivelige sosiale møteplasser gjennom å arbeide for like og
forutsigbare vilkår for utelivsbransjen og arrangører.
Delmål 6: Opprette nettverk som sikrer samhandling for å bekjempe alkoholens
skadevirkninger også etter at prosjektperioden er over.

Ansvarlig Alkoholhåndtering bidrar til:


Bedre folkehelse



Tryggere uteliv og nærmiljø



Mindre uro, vold og skader



Forutsigbare vilkår for utelivsbransjen



Større forståelse av skjenkebestemmelsene



Økt trivsel for gjester og ansatte på utesteder

Hva er satsingen Ansvarlig Alkoholhåndtering?


Strategi mot overskjenking, skjenking av mindreårige og rusrelatert vold



Bevisstgjøre foreldre på at aldersgrense på alkohol er 18 år .



Heve debutalderen



Permanent, rusreduserende virkemiddel i kommunen



Strukturert samarbeid mellom kommune, skjenkebransje og politi / lensmann



Opplæring og kurs i Ansvarlig vertskap for ansatte ved skjenkestedene



Bedre metoder og organisering av kommunens tilsyn og kontroll

Hvorfor benytte det?


Gjennomprøvd og benyttes av en rekke norske kommuner



Minsker økonomiske og sosiale kostnader for lokalsamfunnet



Øker trygghet og trivsel ute på byen



Hever bevissthet og kompetanse blant ledere og ansatte i skjenkebransjen



Naturlig del av kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan



Kan føre til lettere saksbehandlingsprosesser og færre tvister



Kommunen får faglig bistand av det regionale kompetansesenter-rus



Forskningsbasert



Muligheter for lokal tilpasning
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