GLOSTRUP KOMMUNES BORGERRETTEDE ALKOHOLPOLITIK
-

Borgerne i Glostrup Kommune skal have mulighed for at leve et sundt og aktivt liv, hvor alkohol ikke
belaster den enkeltes eller andres udvikling og trivsel.

Glostrup Kommunes borgerrettede alkoholpolitik udtrykker kommunens overordnede tilgang til
alkoholområdet og danner rammen for udarbejdelse af lokale retningslinjer og handleplaner. Disse skal
udarbejdes for alle områder, hvor personalet er i direkte kontakt med borgere, eller hvor Glostrup
Kommune har ansvar for og indflydelse på rammerne for borgernes adgang til alkohol. Alkoholpolitikken
har fokus på borgerne i Glostrup Kommune, men omfatter også kommunens ansatte, når det gælder
samarbejdet med og for borgerne. (1) Politikken tager afsæt i lovgivning og nationale anbefalinger, som bl.a.
forpligter kommuner til at varetage den forebyggende og behandlende indsats på alkoholområdet.
Hvorfor en alkoholpolitik?
Alkohol indgår i mange menneskers liv, blandt andet i sociale sammenhænge. Det er derfor nødvendigt at
kunne begå sig i den danske alkoholkultur, uanset om man drikker alkohol eller ej. Alkohol i begrænsede
mængder kan være uproblematisk. Men et større indtag af alkohol kan være sundhedsskadeligt, øge
risikoen for ulykker og give sociale og psykiske problemer.
Vi vil:
Forebygge storforbrug, skadeligt forbrug og afhængighed af alkohol
• Borgere og ansatte i Glostrup Kommune har nem adgang til viden om alkohols skadelige
virkninger, de officielle anbefalinger på alkoholområdet og behandlingsmuligheder. Der er fokus
på målgrupper, der er særligt sårbare overfor alkohols skadelige virkninger fx børn og unge,
psykisk sårbare, gravide og ældre.
•

Alle børn og unge i Glostrup Kommune skal undervises i emnet, så de bliver i stand til at forholde
sig til den danske alkoholkultur.

•

De ansatte samarbejder med borgerne, med hinanden og andre relevante parter for at opnå høj
kvalitet i både forebyggelse og behandling på alkoholområdet.

•

Det er særligt vigtigt, at borgerne ikke udvikler et skadeligt forbrug af alkohol, eller lider overlast
som følge af andres indtag af alkohol. Derfor skal der sikres forsvarlige rammer, der hvor
kommunen er involveret. Kommunale arrangementer er kendetegnet ved at have begrænset eller
intet udbud af alkohol. Forældre, foreninger, bestyrelser, arbejdspladser og forretningsliv har
også en vigtig rolle at spille. Glostrup Kommune opfordrer alle parter til at være med til at løfte
opgaven i fællesskab.

Mindske de fysiske, psykiske, sociale og familiemæssige konsekvenser af skadeligt alkoholforbrug
• Kommunens ansatte støtter borgerne i at tage ansvar for egen og andres trivsel og sundhed.
Indsatsen skal ses i sammenhæng med borgerens sociale forhold, livssituation, hverdagsliv og
helbred. De ansatte har pligt til at handle, hvis børn og unge mistrives som følge af alkohol. I
tilfælde, hvor det ikke lykkes for borgeren at ændre alkoholvaner, kan borgeren tilbydes
indsatser, der kan mindske de negative følgevirkninger af alkoholforbruget. Undervejs skal
borgeren fortsat støttes og opfordres til at nedsætte sit alkoholforbrug.

1

Støtte og motivere til at indgå i rådgivning og behandling alt efter den enkeltes behov
• At tale om alkohol er en naturlig del af samtalen med kommunens ansatte. I relevante
sammenhænge kan borgere blive spurgt om alkoholvaner. Borgerne bliver tilbudt vejledning og
støtte før et alkoholforbrug bliver skadeligt eller fører til afhængighed.
•

Borgere med et, ifølge Sundhedsstyrelsen, højt forbrug af alkohol tilbydes i relevante
sammenhænge rådgivning og behandling tilpasset den enkelte i overensstemmelse med
nationale anbefalinger.

•

Der er særligt fokus på familier med alkoholproblemer og på borgere, som har begrænsede
forudsætninger for at regulere indtaget af alkohol. Det kan fx dreje sig om borgere med alvorlige
psykiske lidelser.

•

De pårørende har mulighed for at få rådgivning indenfor Glostrup Kommunes serviceniveau.

Note 1: Retningslinjer for ansattes omgang med alkohol og andre rusmidler i arbejdstiden er beskrevet i Rusmiddelpolitikken fra februar 2011

Glostrup Kommunes borgerrettede alkoholpolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 15-08-2018.
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