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Alkohol- og misbrugspolitik for Kerteminde Kommune 

 
 
Forord  
Baggrunden for udarbejdelse af en alkohol- og misbrugspolitik for Kerteminde Kommune er et 
ønske om, at skabe rammer for hvordan man som kommune i fælleskab med borgerne skaber 
fokus på de gode vilkår for samværet mennesker imellem. Herunder samarbejde om de 
forskellige sider af legale og illegale rusmidler. 
  
Der er generelt åbenhed over for nye tiltag på de områder af vores alkoholkultur, som opfattes 
problematiske. Men samtidig er danskernes opfattelse af alkohol- og misbrugsproblemer 
kompleks og præget af både gængse idealforestillinger, tankevækkende personlige erfaringer og 
– for manges vedkommende – begrænset viden om ikke mindst de sundhedsmæssige 
konsekvenser af et forbrug. 
  
Alkohol- og misbrugspolitikken tager afsæt i at være retningsgivende for et samlet fokus på 
forebyggelse, behandling og indsatser for borgere i Kerteminde Kommune og har til formål at 
understøtte et aktivt fritids-, arbejds- og familieliv. 
Indsatsen skal indeholde erfaringsudvekslinger og bygge på opdateret viden og samfundets 
udvikling. 

 
 
Vision 
Det er Kerteminde Kommunes vision  
 

At skabe vilkår for at brug af rusmidler ikke skal stå i vejen  
for det enkelte menneskes trivsel og sundhed 

 
 
Alkohol- og misbrugspolitik 
Vision, fyrtårne og efterfølgende indsatser implementeres via et tværsektorielt samarbejde med 
interne og eksterne interessenter.  
Det betyder at fyrtårne, målsætningerne og mål udvikler sig til handleplaner.  
Politikken er udformet via et tværgående samarbejde med repræsentanter internt fra forvaltninger 
og arbejdspladser i kommunen og eksternt med Fyns Politi - Lokalpoliti og afd. for Forebyggelse 
og Eksternt samarbejde. 
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5 Fyrtårne 
- Vi vil sikre at der er åbenhed og dialog med fokus på forebyggelse og viden i alle stadier 

omkring brug af legale og illegale rusmidler 
- Vi vil sikre at personalet i Kerteminde Kommune er uddannet og agerer indenfor 

politikkens formål 
- Vi vil sikre lokal forankring ved inddragelse af netværk, for at skabe tydelighed i ansvaret 

for hinanden i alkohol og misbrugssammenhæng  
- Vi vil sikre at der er sammenhæng i indsatsen mellem visioner og handleplaner  
- Vi vil sikre at der i sociale sammenhænge, hvor der er børn, unge og misbrug i samme 

lokale, er fokus på børnenes trivsel 

 
 
Målsætning 
Det betyder at Kommunen inden for de kommende 4 år kan se at der er sket er reduktion af 
antallet af borgere som er misbrugere.  
Desuden at samarbejdet mellem forvaltningerne, borgerne, foreningerne, erhvervslivet og andre 
interne og eksterne samarbejdspartnere er udbygget og at dette er afspejlet i den daglige praksis. 

 
 
Mål 
Det skal være et mål i politikken, at den er synlig i andre vedtagne kommunale politikker. 

 
Delmål 
Politikken er opdelt i livsfaser 

 
Børn og ungeområdet 
Vi vil sikre  

 
- at indsatsen over for unges brug af alkohol og misbrug styrkes 
- at der skabes fokus på forældreansvar for samarbejdet i sundhedspleje, dagtilbud, 

daginstitutioner og skoler  
- at der skabes øget tværsektorielt samarbejdet på tværs af forvaltninger i forhold til 

familier, hvor der forekommer stort forbrug af alkohol og misbrug af rusmidler 
- at den målrettede indsats overfor borgere med misbrug af rusmidler og alkohol skal 

omfatte indsatser overfor familien som helhed 

 
Voksenområdet 
 Vi vil sikre  
 
- at indsatsen overfor borgere med misbrug styrkes 
- at der tilbydes en målrettet indsats til borgere, som befinder sig i eget hjem eller på 

plejecentre og som har et stort forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler 
- at der vidensdeles omkring alkohol og misbrug i samarbejdet med erhvervslivet  
- at samarbejdet om borgere som har et handicap eller psykiske lidelser styrkes 

 
Fritidsområdet 
Vi vil sikre  
 
- at der i samarbejde med foreninger fastsættes regler for indtagelse af alkohol ved 

sportsarrangementer 
- at der skabes gode rammer for borgerne i mødet mellem fritidsaktiviteter, kultur og 

foreningslivet 
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     Øvrige områder 

Vi vil sikre  
 
- at brugere af kommunens faciliteter er bekendt med alkohol- og misbrugspolitikken  
- at kommunens holdninger til alkohol og misbrug er synlig for borgere og 

samarbejdspartner også i sammenhæng med tilladelser 
 

 
Handleplaner 
Efter godkendelse af den overordnede politik udarbejdes handleplaner lokalt, som operationelle 
redskaber til opnåelse af politikkens vision og målsætninger. 
I samarbejde forankres politikkens på tværs af organisationen og det omgivende samfund. 
Handleplaner vil løbende blive opdateret samt efter behov tilføjes nye. 
Som værktøj til udarbejdelse af handleplaner anvendes en fast skabelon som vedhæftes 
politikken som bilag.  

 
 
Forankring og evaluering 
De respektive forvaltninger sikre implementering i egne områder og politikken forankres 
overordnet i Voksenforvaltningen.  
Politikken evalueres indenfor hver byrådsperiode.   
De lokale handleplaner godkendes i egne udvalg. 
 

 


