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Tvedestrand kommune 
 

Vedr.: Kommunens ansvar når det gjelder arbeidet mot rus, bruk av 
alkoholloven og den ruspolitisk handlingsplanen. 

Vi i DNT Edru Livsstil har gjennom media og egne observasjoner over lengre tid registrert at 
barn ned til 13 års alderen påtreffes berusede av alkohol og andre rusmidler. Dette ser vi på 
som meget tragisk for den det gjelder, for pårørende og samfunnet. Vi ser i mange 
reportasjer, saker fra skole, helsevesen, politi osv. at de som får kontakt med rusmiljøet i 
tidlig alder, har ofte små muligheter for å komme ut av det hele. 

Vår erfaring er at kommunens folkevalgte sjelden setter kampen mot rus på dagsordenen. 
Da russkader påfører enkeltpersoner, nærmiljøet (skoler og arbeidsplasser) betydelig 
belastning og påfører samfunnet enorme økonomiske kostnader, er dette svært alvorlig. 

Vi ser stadig tilfeller der det kommer fram at barn som begynner med alkoholholdig øl 
senere blir brukere av narkotiske midler. Derfor må kampen mot ølbruk blant barn økes. 

Alkoholloven er helt klar: Salg, skjenking eller langing av alkohol til personer under 18 år er 
ulovlig. Derfor er det personer som her bryter loven når barn bruker alkohol. Kommunens 
kontrollansvar, som følge av bevillingsretten, følges ikke opp tilstrekkelig. Hva gjør 
kommunen i samarbeid med politiet, for å straffe langere av alkohol? En lov som ikke 
håndheves har liten verdi, og det er sterkt beklagelig når skadevirkningene er så fatale.  

Vi minner om at alkoholloven og den ruspolitisk handlingsplanen må brukers politisk i andre 
deler av kommunens virksomhet enn helse- og sosial, der bruk av rusmidler medfører 
problemer og skader. 

Vi i avholdsbevegelsen arbeider for et bedre samfunn, og rusmidler er ingen positiv faktor. 
Sammen med dere ønsker vi en best mulig livsstandard for folk i kommunen.  
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Vennligst oversend brevet til kommunestyrets medlemmer.


