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I Nord-Trøndelag er det vanligste voldstilfellet to unge menn som sloss i beruset 
tilstand. Vi ser at to av tre pasienter på akuttmottak med skade er ruspåvirkete. Tre 
av fire voldstilfeller i fylket er rusrelaterte og fire av ti voldtekter er festrelaterte. Videre 
viser undersøkelser at fire av fem åpenbart berusede personer på utestedene får mer 
å drikke. Hver helg møter politiet i Nord-Trøndelag barn som på ulike måter er 
rammet av foreldrenes ruspåvirkning. Kort sagt er bruk av alkohol en stor 
folkehelseutfordring. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker de største 
problemene og skadene, for personer, familier, arbeidslivet og samfunnet for øvrig.  

Nord-Trøndelag samler seg nå for å bli et fylke som sammen skal ta et felles ansvar 
for at ansvarlig alkoholhåndtering skal bli integrert i alle deler av samfunnet. Vi vil at 
ansvarlighet i alkoholhåndteringen, når det gjelder barn, unge og voksne skal være et 
felles ansvar, hvor vi er bevisst på hvilke holdninger vi har til alkohol.   

Prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering skal, gjennom en styringsgruppe ledet av 
Assisterende Fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen, bidra til at samarbeidspartnerne 
KS, Fylkesmannen, Politiet,  næringslivet ved NHO, Fylkeskommunen og 
Kompetansesenter rus Midt-Norge, gjennom ulike tiltak øke kunnskapen på hva 
alkoholbruk betyr for folkehelsen og betydningen av å håndheve alkohollovens 
bestemmelser. 

Kommunene har som ansvar å arbeide for reduserte alkoholskader i befolkningen. 
Dette skal skje gjennom forebygging, behandling, bevillinger og kontroll med 
alkoholomsetningen. 

Politiets fremste oppgave er å forebygge kriminalitet. Reduksjon av vold og annen 
rusrelatert kriminalitet vil kunne gi rom for å prioritere annet nødvendig politiarbeid. 

Utelivsbransjen må drive slik at loven overholdes ved at personalet har kompetanse 
og trygghet  til å vurdere den enkelte gjest og unngå oversjenking og hindre at 
mindreårige får tilgang på alkohol. 

Rus et stort helseproblem  

Hvorfor er vi så opptatt av å sette dette på kartet? Rus er et stort helseproblem hvor 
alkohol er det mest dominerende rusmidlet. Samtidig blir det en utfordring ved at 
alkohol er et sosialt akseptert rusmiddel som de fleste av oss bruker. Sosialiseringen 
med bruk av alkohol starter tidlig og foreldre og voksengenerasjonen er sterke 
rollemodeller for barn og ungdom. For ungdommen ser vi en tydelig nedgang fra 
årtusenskiftet, men mange ungdommer drikker mye alkohol, og dette øker særlig i 
siste delen av tenårene.  



For voksenbefolkningen er økningen av alkoholkonsumet betydelig. Ølkonsumet har 
vært relativt konstant, mens vinforbruket øker. I tillegg ser vi at stadig færre er 
avholdende i Norge, noe som skyldes nedgang i andelen kvinner som ikke drikker.  

Også blant mange eldre ser vi at alkohol etter hvert brukes jevnlig. Mens det i 
aldersgruppen 66- 79 år var 29% som oppga at de drakk alkohol minst to ganger i 
måneden i 1995 er det 57% i 2008.  Alkohol i kombinasjon med medikamenter eller 
generell alderssvekkelse kan føre til at sykdom rammer tidligere enn nødvendig. 
Videre viser det seg at hjemmeulykker som for eksempel fallulykker er mere utbredt 
blant eldre med alkoholbruk 

Når vi i tillegg vet at anslagsvis en av ti barn og unge under 16 år lever sammen med 
foreldre som er avhengig av alkohol, sier det seg selv at vi må jobbe med 
bevisstgjøring av  alkoholbrukens konsekvenser. Vi vet at totalkonsumet påvirker 
hvor mange som får alkoholproblemer. Dersom befolkningen dobler 
alkoholkonsumet, tredobles antall med alkoholproblemer.  

Nasjonal satsing 

Ansvarlig alkoholhåndtering er en nasjonal satsing, hvor målet er å styrke 

overholdelse av alkoholloven. Hensikten er å redusere og forebygge overskjenking, 

skjenking til mindreårige og rusrelatert vold og ordensforstyrrelser samt å gi en økt 

trygghetsfølelse. I Nord-Trøndelag har vi også fokus på å øke debutalderen for 

ungdom og å bidra til at foreldres holdning er at barna ikke skal drikke alkohol før den 

lovpålagte aldersgrensen på 18 år. Det er derfor straffbart å overdra, skjenke eller 

selge alkohol til ungdommer under 18 år. 

 

 

Vi ønsker med satsingen at kommunene i Nord-Trøndelag i større grad skal ta ut 
potensialet i alkohollovgivningen som en del av arbeidet med å fremme folkehelsen 
og begrense rusmiddelrelaterte skader. Ansvarlig alkoholhåndtering vil dermed bidra 
til å nå formålene både i alkoholloven og i folkehelseloven.  

Skal vi hindre skjenking til mindreårige, overskjenking og utelivsrelatert vold må vi ha 
foreldre som tar ansvar, forebygge i skolene, ha aktive kommuner, politi og bransje 
som sammen jobber mot å gi innbyggerne gode og trygge møteplasser. Vi som 



innbyggere har ansvaret for et alkoholbruk som ikke er til skade for oss selv eller 
andre.  

Samarbeid bidrar til å redusere skade, vold og ordensforstyrrelser som gir økt trivsel 
for gjester og ansatte på utesteder, tryggere uteliv og nærmiljø, mindre vold, uro og 
skader og gjennom det en bedre folkehelse. 

Gjennom at vi tar alkohollovens bestemmelser på alvor vil Nord-Trøndelag blir et 
fylke med en ansvarlig ruspolitikk og en ansvarlig rusmiddelkultur. 
 


