
 

Politik til forebyggelse af rusmiddelmisbrug blandt børn og unge. 
Vedtaget i Bornholms Kommunalbestyrelse den 28. februar 2008 med Fagsekretariatets uddybning af 10. april 2008 samt 
Administrativ tilføjelse 5. oktober 2011. 

 
 

Indledning 

En formuleret kommunal rusmiddelpolitik giver et synligt og fælles udgangspunkt for den forebyggende 
indsats i alle grene af lokalsamfundet. Kommunens rusmiddelpolitik er også et udtryk for, at der er 
politisk vilje til at gøre en indsats i forhold til lokale rusmiddelproblemer, forudsat at man har forholdt sig 
til, hvilke og hvor mange ressourcer man vil sætte ind for at leve op til de formulerede målsætninger.  

Vision for Politikken 
Der skabes forudsætninger for, at alle børn og unge i Bornholms Regionskommune kan få et godt liv i 
et stærkt og sundt netværk. 
 
Formålet    
Bornholms Regionskommune prioriterer en tidlig og forebyggende indsats højt for at undgå alkohol og 
rusmiddelmisbrug. Formålet med rusmiddelpolitikken er tosidigt – dvs. at det både er hensigten at 
forebygge og spore misbrug af både lovlige og ulovlige rusmidler blandt børn og unge, og at styrke og 
sikre en koordineret indsats til støtte for de børn og unge, der lever i familier, hvor der er konstateret et 
misbrug. Det skal ske på en måde, så børn og unges behov for særlig støtte sikres i et tværfagligt 
samarbejde mellem de relevante virksomheder. Hele arbejdet er baseret på værdierne: Tillid, respekt, 
åbenhed, engagement og ansvarlighed. 
 
Hvem er omfattet?  
Rusmiddelpolitikken omfatter: Alle kommunens borgere og ansatte i forhold til den generelle 
forebyggelse af misbrug af rusmidler blandt børn og unge – med særlig fokus på børn og unge der lever 
i familie hvor der er konstateret et misbrug. Børn er i begge sammenhænge defineret som personer 
mellem 0 – 12 år og unge 13 – 25 år. I denne forbindelse er det vigtigt, at barnet og den unge selv 
inddrages i hele processen omkring løsning af egne problemstillinger. Derudover er det vigtigt at 
inddrage børn og unges netværk i form af familien og vennekreds i fornødent omfang.  
 
Politikken 

- Det er ikke tilladt at bruge nogen former for rusmidler i arbejdstiden og under arrangementer 
hvor børn og unge deltager. 

- Alle daginstitutioner og skoler skal arbejde målrettet med forebyggelse af misbrug af både 
lovlige og ulovlige rusmidler.  

- Alle fagpersoner omkring børn og unge er forpligtede til at handle både i konkrete situationer, 
hvor der er mistanke om misbrug blandt børn og unge, og ved tegn på børn og unges 
mistrivsel. Desuden er alle fagpersoner forpligtede til at handle i konkrete situationer, hvor 
forældre er påvirkede i forbindelse med aflevering og afhentning af deres børn.  

- Det henstilles til idrætsorganisationerne og andre fritidstilbud, at der ikke serveres alkohol i 
forbindelse med idræts- og fritidstilbud, der er tilrettelagt for børn og unge under 18 år. 
Desuden opfordres alle voksne, der har kontakt med børn og unge, til at være gode 
rollemodeller for dem.  

 
Politikkens delmål 



- At styrke den tværfaglige og koordineret forebyggende indsats overfor børn og unge.  
- At nedsætte de skadelige virkninger på unge, forårsaget af rusmiddelbrug.  
- At reducere antallet af rusmiddelforgiftninger blandt børn og unge.  
- At alle unge med misbrug af rusmidler i samarbejde med deres familier tilbydes vejledning, 

støtte og behandling.     
 
 
Fagsekretariatets uddybning 10. april 2008. 

 
Politikken skal forstås således, at det ikke er tilladt at bruge nogen former for rusmidler i arbejdstiden 
på de af kommunens arbejdspladser, der har arbejdet med børn og unge som kærneområde. Det er 
heller ikke tilladt at bruge nogen former for rusmidler under arrangementer tilrettelagt specifikt for 
børn og unge. 
 
Administrativ tilføjelse 5. oktober 2011. 
 
Kommunens medarbejdere kan som en del af deres arbejde deltage i afviklingen af sidste skoledag for 
folkeskolens 9. og 10. klasser med henblik på at understøtte rusmiddelpolitikkens formål og delmål. 
 


