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REKOMMANDASJON 

 

 

Nordisk alkohol og tobakkspolitikk i et 
folkehelseperspektiv 

Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den  
1 november 2012 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av 
Velferdsutvalget. 
 
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  
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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  

 
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   

 
 
Helsingfors den 1 november 2012 

Kimmo Saso 

President 

Jan-Erik Enestam 

Rådsdirektør 

 


