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Det er igjen tid for å minne dere foreldre, og andre voksne, om deres ansvar for å hindre at 

barn og unge under 18 drikke alkohol. Enten du liker det eller ikke - det er du som forelder 

og voksen som er den viktigste premissleverandøren for hvorvidt barnet ditt skal drikke 

alkohol før det er 18 år eller ikke. 

Nord-Trøndelag har det siste året jobbet med prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering, hvor 

en av hovedsatsingene er å bidra til å øke debutalderen og hindre at ungdom drikker alkohol 

før de er 18 år. Gjennom prosjektet gir vi informasjon til alle kommunestyrer i fylket, og 

bidrar til at kommunene gjennom regionalt samarbeid skal være bedre i stand til å gi barn og 

unge klare grenser slik at vi øker debutalderen på alkohol i Nord-Trøndelag. 

Alkohol er en lovlig vare, men alkoholloven inneholder bestemmelser om at det er forbudt å 

skjenke og selge alkoholholdig drikk til barn og ungdom under 18 år.  Alkohollovens 

aldersgrense på 18 år er derfor tydelig, men i Nord-Trøndelag har det vært kultur for at 

ungdommene drikker alkohol når de er konfirmert.  Alt for ofte kommer politiet over 

berusede ungdommer og fester hvor mindreårige drikker alkohol.    

Dette er i endring, men ser vi på den siste ungdomsundersøkelsen er det fremdeles alt for 

mange foreldre som gir sine ungdommer under 18 år tillatelse til å drikke alkohol. Fra 

undersøkelse gjennomført i  Indre Namdal ser vi at hele 13 % av foreldrene til ungdommene 

på ungdomsskolen og 50 % av foreldrene til de som går 1 året på videregående skole synes 

det er greit at ungdommene deres drikker alkohol. Når vi i tillegg tar med at det var 18% av 



ungdommene på ungdomskolen og  21% av ungdommene på 1 året på videregående som 

ikke visste hva foreldrene mener om hvorvidt de kunne drikke seg full eller ikke, er dette alt 

for høye tall. Vi snakker om ungdommer som er fra 13 – 16 år hvor foreldrene synes det er 

greit at de drikker alkohol!  Vi mener dette indikerer at vi har en viktig jobb å gjøre for at 

dere foreldre og voksne må bli tydeligere på at alkohol til ungdommer ikke er en kultur vi 

ønsker i Nord-Trøndelag.  

Vi har en økt kunnskap om hva som er skadelig for barn og unges utvikling i dag enn hva vi 

hadde tidligere. Det er ingen tvil om at jo lengre man kan utsette alkoholdebuten jo bedre 

forutsetninger har ungdommen din til å utvikle en god helse, både fysisk og psykisk.  

På den ene siden vet vi at 

 Ungdommer som drikker alkohol tidlig er i risikogruppen for å utvikle 

alkoholproblemer senere i livet 

 Beruselse øker risikoen for å bli både gjerningsperson og offer i sedelighetssaker.  

 Med alkoholinntak øker risikoen for å bli involvert i voldssaker. 4 av 5 voldsutøvere 

og 2 av 3 voldsoffer er beruset. 

 Forskning viser at bruk av alkohol og narkotika bør sees i sammenheng, bl.a fordi 

tidlig alkoholdebut øker risikoen for bruk av narkotika 

På den andre siden vet vi at 

 Tydelige restriktive foreldre bidrar til at ungdommene utsetter debuten på alkohol  

 Foreldre med grenser hvor de ikke tillater alkohol før ungdommen er 18 vil bidra til at 

ungdommen drikker mindre 

 Foreldre som setter grenser for ungdommene hjelper de å ha gode argumenter for at 

de ikke skal drikke alkohol 

 Foreldre er den viktigste faktoren for at ungdommene deres ikke skal drikke alkohol 

før 18 år, og ungdommene selv sier at de ønsker at foreldrene skal sette grensene.  

 

Gjennom prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering opplever vi at vi får satt fokus på  at vi i 

Nord-Trøndelag ønsker en alkoholkultur som i større grad tar inn over oss de 

skadevirkningene alkohol kan ha på den enkelte og på Nord-Trøndelags samfunnet. Vi har 

etter hvert kompetanse på hvor stor risiko det er at ungdommer drikker alkohol og da må 

foreldrene være tydelig på at de ikke ønsker at ungdommene skal drikke alkohol.  

Alle ungdommer i Nord-Trøndelag skal ha en ungdomstid som er fylt med glede, spenning og 

samhold og dette vet vi gjøres best ved restriktive, tydelige foreldre. Samtidig skal 

ungdommene oppleve at dette skjer med involvering og med omsorg. 



 Vi ønske en felles holdning i Nord-Trøndelag om at ingen foreldre gir alkohol til ungdommer 

under 18 år. Tør du som foreldre ta sjansen på at din ungdom blir skadet, utsatt for overgrep 

eller utvikler et problematisk rusbruk?  

AV-OG-TIL er en organisasjon som jobber for godt alkoholvett. De har utarbeidet gode råd 

for foreldre som du kan ta med deg: 

 Sett klare grenser og «stå i det» selv om det kommer høylytte protester fra 

ungdommen. Ved å sette grenser viser du at du er til å stole på 

 Snakk med andre foreldre. «alle andre» får sannsynligvis ikke lov til å drikke alkohol, 

gå på fester eller være ute hele natten. Snakk sammen og skap foreldrenettverk 

 Følg med. Gi ungdommen faste innetider og vær våken når ungdommen kommer 

hjem. Kjør og hent ungdommene på fest. Mange vil sette pris på det. 

 Ikke gi ungdommen din alkohol. Ungdom som får smake alkohol hjemme eller som 

møter aksept for at de drikker alkohol, drikker mer og oftere ute blant sine 

jevnaldrende 

 Snakk med barna dine. Vær tilstede, vær nysgjerrig. Still ungdommene åpne spørsmål 

som gir de mulighet til for god dialog. 

 

 

 


