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KOMMUNEBESØK
Prosjektet har som målsetting å gi informasjon til alle
kommunestyrer som ønsker det i 2015. Alkohollovens
bestemmelse, som har som mål å begrense i størst mulig
utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skadene
alkoholbruk kan innebære, krever at politikere i alle fylkets
kommuner engasjerer seg ut fra de lokale behovene.

FOLKEHELSE
Ansvarlig Alkoholhåndtering handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken.
Kommunene Levanger og Verdal har laget en felles «kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030» Kommunenes
samfunnsdel inneholder langsiktige mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som
organisasjon. Visjonen til kommunene legger føringer for arbeidet inn mot god livskvalitet og god helse for
innbyggerne i Verdal og Levanger. Last ned planen HER

OPPLÆRING KJÆRLIGHET OG GRENSER
Delmål 2 i prosjektet er å bevisstgjøre foreldre til ansvarlig
alkoholhåndtering. Kompetansesenter rus gjennomfører den 11.og
12 februar opplæring i Kjærlighet og Grenser som er en tverrfaglig
samhandling om rusforebygging og tidlig innsats. Opplæringen
foregår på Heia i Grong. De kommuner som benytter dette
programmet har en god arena for å jobbe med å bevisstgjøre
foreldrene omkring blant annet alkohol. Mere informasjon finner du
her

Info om pilotprosjekt Ansvarlig alkoholhåndtering i Nord-Trøndelag finner du HER

ARBEIDSLIVET OG RUS
Beregninger viser at de årlige samfunnsmessige kostnadene relatert til
alkoholbruk er estimert til 18 milliarder, der 70 % er direkte knyttet til
arbeidslivet. Forskere fra Statens institutt for rusmiddelforskning har sett
nærmere på hvordan det alkoholrelaterte sykefraværet fordeler seg i
befolkningen. Les mere HER

HEVE DEBUTALDER PÅ ALKOHOL
Dette er et viktig mål i prosjektet, noe vi finner gjenspeilet i mange ulike
tiltak i fylket. Politiet har gjennom sitt arbeid et særlig fokus på å håndheve
aldersgrensen på 18 år og gjennomfører bekymringssamtaler med
ungdommen og foreldrene når de finner det nødvendig. Gjennom
kommunenes Ungdata undersøkelse kan vi følge utviklingen på området.
Det vil i løpet av våren bli presentert en fylkesrapport av
ungdataundersøkelsene. Les mer på Trønderavisa om barn og foreldre HER

AV-OG-TIL er en kampanjeorganisasjon for alkovett. De jobber ikke for at man skal slutte å drikke alkohol, men at
man skal redusere alkoholbruken der det kan være farlig eller gå ut over andre. De har kampanjer som særlig
fokuserer på situasjoner hvor alkohol utgjør en særlig risiko. Vi anbefaler å bruke AV-OG-TIL sine kampanjesider som
du finner HER
Ta gjerne kontakt med arbeidsgruppen i Prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering ved spørsmål/innspill
Thea Hennie Kveinå Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, e-post: fmnttkv@fylkesmannen.no
Roar Bakken Kompetansesenter rus Midt, e-post: Roar.Bakken@stolav.no
Sivert Rannem Politiet, E-post: sivert.rannem@politiet.no

