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1. Indledning
Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland er et nedsat udvalg i
henhold til Landtingslov nr. 11 af 11. november 2000 § 15 om
salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Hvor der i
henhold til rådets kommissorium udarbejder en årsberetning til
Landsstyret

om

udviklingen

på

alkohol

og

narkotikasituationen, og fremkommer med anbefalinger og råd
til initiativer til forebyggelse eller nedbringelse af (mis)brug af
alkohol og/eller narkotiske stoffer.

2. Kommissorium og forretningsorden for Alkohol- og
Narkotikarådet

Alkohol – og Narkotikarådet tiltrådte pr. 11 maj 2004
kommissorium for rådet der beskriver rådets opgaver, funktion
og sammensætning. Rådet underskrev pr. 19 november 2003
en forretningsorden.

3.

Alkohol-

og

Narkotikarådets

sammen-

sætning/medlemmer i 2006

Rådet bestod af følgende medlemmer ved udgangen af 2006.



Repræsentant fra KANUKOKA, Forebyggelseskonsulent Line Dalentoft, fungerende formand –
fratrådt ved udgangen af marts 2006 – valg af ny
formand er endnu ikke afklaret.
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Repræsentant fra KANUKOKA, Forebyggelseskonsulent Âníse Svane Johansen, fra juli 2006.



Politimesteren i Grønland, v/ Vicepolitimester Bjørn
Tegner Bay



Embedslægeinstitutionen, sygeplejerske Turid Skifte



Direktoratet

for

Sundhed,

lægefaglig

konsulent

overlæge Adé Ojeniyi



Familiedirektoratet, konsulent Karen D. Jensen, der
afløser Andu S. Olsen.



Grønlands Idrætsforbund, direktør Jens Brinch – har
ikke deltaget.



Repræsentanter for børn og unge – leder af MIPI Nina
Banerjee



Repræsentanter for børn og unge – v. psykolog Inuk
Bourup-Nielsen



KIIIP – har ikke deltaget

Den ustabile situation fra 2005 er fortsat i 2006, hvor der har
været udskiftninger og manglende tilslutning har haft som
resultat, at der siden marts 2006 ikke har været udpeget
formand i Rådet, samt at det ”kun” er lykkes med et møde i
marts 2006.
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Alhohol- og Narkotikarådet mangler således stadigvæk
repræsentanter fra KIIIP. Rådet forventes at kunne konstituere
sig i januar 2007.

Sekretær i Alkohol- og Narkotikarådet, Poul Petersen er
fratrådt i maj 2006 og afløses af Berti Bourup.

4.

Gennemgang af rådets mødeaktivitet 2006 med

tilhørende beskrivelse af de punkter der er blevet drøftet.

Rådet gennemførte møde den 27. marts 2006 – Planlagt møde
den 6. december 2006 blev aflyst i sidste time, p.gr.a.
aflysning af fly samt for få fremmødte.

I marts 2006, mødtes Rådet med Landsstyremedlem for
Sundhed og Miljø, Asii Chemnitz Narup, hvor hun redegjorde
for

politiske

målsætninger

som

er

i

relation

til

koalitionsaftalen. Særligt omkring Folkesundhedsprogrammet
Inuuneritta,

men

også

vold

og

seksuelle

overgreb.

Landsstyremedlemmet mente, at Rådet fortsat skulle spille en
væsentlig, synlig og aktiv rolle, herunder øget og forbedret
fokus på kontakten mellem de offentlige myndigheder.

Endvidere vil Landsstyremedlemmet gerne have input og
debat omkring behandling og brugen af Minnesotamodellen og
andre behandlere og behandlingsformer, hvor der blandt andet
skal sætte fokus på unges misbrug og i relation hertil og
behandlingstilbud.
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Omkring kontrol især på kampagner som helhed, men i
særdeleshed omkring salg og udskænkning i værtshusmiljøet
og for unge under 18 år, er der blandt medlemmerne i Rådet en
øget fokusering på bevillingshavere – hvor man vil i
dialogform.

Rådet udtalte, at der i Grønland fortsat er et behov for øget
fokusering på alkohol, snifning og misbrug af hash.

Rådet vil i sit videre virke invitere en pædiater/børnelæge som
kan belyse vilkår i relation til behandling af børn med
alkoholdiagnose

–

alkoholskader

i

forbindelse

med

svangerskab. Disse skader medfører blandt andet tidlig
demens.

Rådet skal til stadighed følge op på udvikling af de i forvejen
igangsatte initiativer på alkoholpolitik på arbejdspladserne.
Hvor man gerne så KANUKOKA´s rolle i sagen.

På mødet 6. december, der gennemførtes som orientering, blev
der

orienteret

om

status

for

Inuuneritta

udleveret

alkoholstatistik for 2001-2005 samt orienteret om oplæg fra
Nordisk Rusmiddelkonference i august 2006 i Kangerlussuaq.

Endvidere blev to forskellige udkast til revidering af
forretningsorden udleveret, som Rådet skal se nærmere på,
med henblik på tydeliggørelse af Rådets rolle/arbejdsform og
ikke mindst formandens rolle.

Berti Bourup
Sekretær for Rådet

5/1

6/1

