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Alkoholpolicy for Harstad Turlag 

Bakgrunn 
Bevisstgjøring rundt alkoholbruk i DNT er ett av tiltakene knyttet til forebygging og håndtering av 

kritikkverdige forhold i DNT. 

For å bidra til måtehold og bevissthet rundt alkohol skal det som hovedregel ikke serveres alkohol på 

Harstad Turlag sin regning. Gjennom denne alkoholpolicyen konkretiseres betydningen av vedtaket 

for Harstad Turlag sentralt og hvilke regler som gjelder for servering og dekning av kostnader til 

alkohol. Policy er en oppfølging av landsstyrevedtak i 2018 for DNT sentralt. 

Formål 
Formålet med alkoholregelverket er både å forebygge rus og avhengighet, samt å skape et trygt og 

godt miljø. Regelverket skal gi et tydelig signal om ståsted og ha forebyggende effekt. I tillegg skaper 

det trygge rammer for alle når både ledelsen, ansatte og medlemmer vet hvordan det er forventet at 

de skal forholde seg til alkohol. En god alkoholpolicy bør regulere når det er greit at det drikkes 

alkohol, hvem som skal betale for alkoholen, og hvor grensene går for hvor mye som kan drikkes. 

Alkoholpolicyen gjelder for ledelsen, ansatte, tillitsvalgte og alle som deltar på arrangementer i regi 

av Harstad Turlag. Ledelsen er ansvarlig for at regelverket gjøres kjent for alle. 

Grunnprinsipper for Harstad Turlag 

 
1. I henhold til norsk lov skal alkohol ikke selges, skjenkes eller utleveres til noen under 18 år. 

2. Ved anledninger der DNT/Harstad Turlag er arrangør oppfordres det til måtehold med 

alkohol. 

3. Det serveres ikke alkohol til deltagerne på Harstad Turlag sin regning. 

4. Harstad Turlag dekker ingen utgifter til alkohol for ansatte eller tillitsvalgte. 

Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre 

arbeidsrelaterte anledninger man deltar på i kraft av sin relasjon til DNT/Harstad Turlag 

forventes det at ledelse, ansatte og medlemmer utviser alkovett og er bevisste på at de 

representerer organisasjonen.  

5. Det er ikke tillatt å møte opp i organisasjonens lokaler i beruset tilstand. 

6. Ved spesielle anledninger i regi av Harstad Turlag kan det likevel serveres alkohol på turlagets 

regning, etter godkjenning fra styreleder. Det legges da alltid til rette for at de som ikke 

ønsker å drikke alkohol har et godt alkoholfritt alternativ.  
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