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ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERINGSPROSJEKTET
Prosjektet jobber med å skape større fokus og bevissthet omkring
innbyggernes alkoholvaner. Vi ønsker en alkoholkultur som er preget av
at man er bevisst på skadevirkningene som åpenbart beruselse medfører,
og at aldergrensen på 18 år skal følges.
Les intervju med Assisterende Fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen her

ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNG

Alarmtelefonen 116 111 er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold
og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. Å ringe dit er gratis. Vi
anbefaler at dere legger ut link til alarmtelefonen på deres nettsider/gir barn/unge informasjon om alarmtelefonen.
Les mer om Alarmsentralen for barn og unge her

ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN
Regjeringen har besluttet å fjerne regelen om at alle skjenkebevillinger skal
vurderes hvert fjerde år. - Nå åpnes det for evigvarende skjenkebevillinger. Det
svekker mulighetene til å få et tryggere uteliv, fordi vedtaket gjør det
vanskeligere å fjerne «verstingene», sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. Les mer om Actis innspill . her

UNGDOMSKONFERANSE
17 august inviterer vi representanter for ungdomsrådene, elevrådene i videregående skole og representanter for
russestyrene til samling for å få ungdommenes råd i forhold til hvordan vi kan jobbe videre med å heve debutalderen
og forebygge skader blant ungdomsgruppen på grunn av alkohol.

FILMSNUTT
Ansvarlig alkoholhåndteringsprosjektet har fått HINT studentene til å lage en animasjons filmsnutt hvor vi setter
søkelyset på bevisstheten omkring beruselse. Se den her

Kampanjen «hvor mange glass tåler barnet ditt» oppfordrer voksne til
å tenke over hvordan man forholder seg til alkohol i samvær med barn og unge. Målsetningen er at folk skal
bruke alkovett når det er barn og unge til stede. Mange barn og unge opplever at ferien blir en tung tid preget
av foreldrenes drikking. Mer enn halvparten av alle foreldre opplyser at de drikker hver dag i ferien Bak
disse tallene skjuler det seg mange barn som kanskje ikke får den ferien de ønsker seg.
Les mer på AV OG
TIL sine
hjemmesider 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

