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Bak Av-og-til står

• Politiske partier

• Ruspolitiske organisasjoner

• Kirken

• Barne- og ungdomsorganisasjoner

• Idretten

• Fagorganisasjoner

• Humanitære organisasjoner



Situasjonene:





Alkovett





= 3,4 flasker brennevin + 23,5 flasker vin + 116 halvlitere øl + 11,2 flasker rusbrus

Figur basert på statistikk fra SSB.



• 6 liter ren alkohol per person

• Økning

• Tilgjengelighet

• Helg og hverdag

• Stadig flere, særlig kvinner

• Endring i type drikke – vin

• Menn vs kvinner (oftere, det dobbelte)

• Eldre vs yngre (oftere, men mindre)

Det norske drikkemønsteret



Alkohol som symbol



Mikrobryggeri og hjemmebryggeri



Fest, også i hverdagen



Det siste tabu?



Av-og-til Lokalt



Et spleiselag!

• Av-og-til-kommuner 

• Av-og-til

• Frivillige organisasjoner



MÅL

Mest mulig 
alkovett lokalt

Film

MedieoppslagSosiale medier

Foredrag

Små og store stunts

Nasjonal kampanje

Tjenesteapparatet
Forskjellig aktivitet i 

kommunen

Kampanjemateriell







ˮ



Informasjon ut 
der folk er



Dette får Av-og-til-kommuner:

• Delta i nasjonale kampanjer med fokus på godt alkovett i ulike situasjoner

• Omfattende og variert materiell

• Pressestrategi, kommunikasjonsstrategi og mobilisering

• Kunnskap om rusfaglige forhold

• Rådgiving og kurs 

• Nettverk mellom offentlig, frivillig og privat sektor



Av-og-til-kommunens rolle

• Stille med Av-og-til-koordinator

• Gjennomføre kampanjer og aktiviteter

• Delta i årlig fokusuke og på årlig energikonferanse

• Sette lokale mål og planer for alkovett

• Forankre alkovett i alkoholforebygging og ruspolitikk



Samarbeidspartnere 
og gode hjelpere

Av-og-til-
koordinator

Tiltak 

Tiltak Tiltak 

Tiltak 

Lokalt samarbeid 
og fellesskap

Av-og-til





Ressurser og 
informasjon





I sum: 

Sammen reduserer vi de negative 
følgene av alkoholbruk i samfunnet og 

gjør hverdagen tryggere for alle.



• Av-og-til er tilgjengelig – spør hvis det er noe!

• Gjenta og henvis til at dere er Av-og-til-
kommuner, både internt og eksternt. Skaper 
bevissthet, nettverk og forankring.

• Hiv dere med på kampanjer ☺

• Støtt og still opp for Av-og-til-koordinatoren 
deres!

4 ting : 



Vi gleder oss til
videre samarbeid!


