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NOTAT 

Til 

 

Kopi 

 

Fra 

 

Emne 

 

 

Svar_Rek.36/2012_Nordisk alkohol og 

tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv 

(A1566/velferd) 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd, 

 

 å sette ned en ny arbeidsgruppe med representasjon fra alle de 

nordiske land, Færøyene, Grønland og Åland for å utarbeide et 

underlagsdokument til MR-S med anbefalinger og tiltak om en ny 

strategi om en bærekraftig alkohol og tobakkspolitikk i Norden 2014-

2020. Arbeidsgruppen skal se på relevansen av de tiltakene som 

forskere anbefaler er mest effektive for å redusere alkoholrelaterte 

problemer 

 

 å styrke evidensbasert forskning i Norden rundt tobakk og 

alkoholbruk og kroniske sykdommer, kreft og livsstilssykdommer 

 

 å styrke evidensbasert forskning i Norden om barn og unge som 

vokser opp med en eller flere omsorgspersoner som har et alvorlig 

alkoholmisbruk 

 

 å styrke evidensbaserte tiltak i de nordiske landene og Færøyene, 

Grønland og Åland for å redusere alkoholkonsumpsjonene og skadene 

av alkohol 

 

 å vurdere innføring av et totalforbud mot reklame og markedsføring 

for alkohol rettet mot unge i de nordiske land og Færøyene, Grønland 

og Åland 

 

 å innføre alkolås for yrkessjåfører i de nordiske land, Færøyene, 

Grønland og Åland samt for personer som er dømt for promillekjøring 

og utrede en innføring av alkolås i alle typer kjøretøyer som et 

alkoholpolitisk tiltak 

 

 å stimulere til en aktiv dialog med de største nordiske bedriftene om 

kunnskapen om kostnadene forbundet med alkohol- og tobakk, og 

bidra til å forsterke deres støtte til den Nordiske modellen for 

alkoholpolitiske tiltak 

 

 å utrede hvordan man kan sikre offentlige innsyn i 

lobbyvirksomheten til de multinasjonale selskapene i de nordiske land 
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 å foreslå at de nordiske land, Færøyene, Grønland og Åland 

igangsetter et arbeid om et tobakksfritt Norden 2040 

 

 å øke Nordisk samarbeid med FN, WHO og EU om Nordiske, 

europeiske og globale tiltak for å styrke folkehelsen gjennom 

forebygging av alkohol og tobakksskader 

 

 å utarbeide en plan for en nordisk innsats for å bidra til en 

alkoholreduksjon på globalt nivå med 10 prosent innen 2025, 

gjennom relevante internasjonale organisasjoner, jamfør FN, WHO, 

og EUs arbeid 

 

 å arbeide for en alkoholgrense på 0,2 promille i blodet ved bruk av 

alle motordrevne farkoster i Norden, Færøyene, Grønland og Åland 

 

 

Nordisk Ministerråd meddeler:  

 

Indsatsen for forbedret folkesundhed, herunder gennem forebyggelse af 

alkohol- og tobaksrelaterede skader, er højt prioriteret i de nordiske lande.  

 

Dette afspejler sig også i det nordiske samarbejde, hvor der samarbejdes om 

initiativer, der skal forbedre folkesundheden. På alkoholområdet findes et 

frugtbart nordisk samarbejde med udgangspunkt i den fælles nordiske 

alkoholplatform, som blev besluttet i 2004. Konkret samarbejdes der i regi af 

den nordiske tjenestemandsgruppe om alkoholpolitisk samarbejde. Hertil 

kommer Nordens Velfærdscenters arbejde med blandt andet at fremme 

forskning og udbredelse af forskningsbaseret viden om alkohols 

skadevirkninger. 

 

De nordiske initiativer supplerer den indsats, landene gør på nationalt niveau 

og gennem deltagelse i internationale organisationer. Ministerrådet for 

Social- og Helsepolitik (MR-S) vurderer som anført i den seneste meddelelse 

om denne rekommandation, at de konkrete forslag, der fremgår af Nordisk 

Råds rekommandation, allerede håndteres på nationalt niveau, nordisk 

niveau og/eller inden for eksisterende internationale organisationer. 

 

MR-S har iværksat et arbejde for at udvikle samarbejdet på 

folkesundhedsområdet og se på hvor, der vil være gevinster ved et udvidet 

nordisk samarbejde. 

 

Derfor besluttede MR-S i 2013 mandat for udarbejdelsen af en uafhængig 

rapport om, hvordan det nordiske samarbejde på sundhedsområdet kan 

udvikles og styrkes i et 5-10 års perspektiv. 

 

Rapporten blev udarbejdet af den tidligere svenske minister og 

rigsdagsmedlem Bo Könberg og indeholder 14 forslag til et styrket nordisk 

samarbejde på sundhedsområdet. Et af disse forslag omhandler, som 

Velfærdsudvalget nævner i betænkningen, øget samarbejde om indsatser for 

forbedret folkehelse, herunder vedrørende alkohol- og tobaksområdet. 

 

MR-S har i 2014 iværksat arbejdet med rapportens forslag vedrørende 

antibiotikaresistens, højt specialiseret behandling, sjældne diagnoser, 

psykiatri, helseberedskab og tjenestemandsudveksling.  

 

MR-S har ikke taget konkret stilling til alle forslag i Bo Könbergs rapport. Det 

gælder blandt andet rapportens forslag om samarbejde om folkesundhed.  

 

Det kommende års politiske drøftelser blandt ministrene i MR-S vil afklare, 

om landenes regeringer finder behov for en revision af det eksisterende 
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nordiske samarbejde om folkesundhed, herunder på området for alkohol- og 

tobakspolitik.  

 

MR-S vil vurdere rekommandationens forslag i forlængelse af drøftelserne af 

Könbergs forslag om folkesundhed samt i forlængelse af fastlæggelsen af 

folkesundhedsopgaverne i Nordisk Velfærdscenter efter nedlæggelsen af 

Nordic School of Public Health (NHV). 

 

Først herefter vil MR-S anse rekommandationen som afskrevet. 


