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Indledning 

I forbindelse med udarbejdelse af en handleplan for Rusansvarlig Ungdom er der i marts-april 2021 
gennemført en høringsproces af udkast til handleplan for Rusansvarlig Ungdom, der blandt andet har 
involveret ungdomsuddannelser, kultur- og fritidsinstitutioner og råd. Høringsparterne er valgt af de 
stående udvalg og tæller i alt 36 høringsparter. For en oversigt over alle høringsparterne henvises til 
appendiks A (nederst i dette bilag).  

Der er modtaget høringssvar fra følgende 11 høringsparter, hvoraf 5 ikke havde nogle konkrete 
bemærkninger: 

1. Københavns Professionshøjskole 
2. TEC  
3. NEXT 
4. UC Diakonissestiftelsen 
5. Bevillingsnævnet 
6. Falkonergårdens Gymnasium og HF 
7. Bibliotek Frederiksberg 
8. Frederiksberg Idrætsunion (FIU) 
9. Kjøbenhavns Boldklub (KB) 
10. TEC Frederiksberg 
11. Udsatterådet 

I det følgende fremgår de enkelte høringssvar.  
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Høringssvar  
Arbejdsmarked – og Uddannelsesudvalget 

Københavns Professionshøjskole 
Københavns Professionshøjskole har ingen bemærkninger. 
 
Med venlig hilsen 
Trine Fuglsang 
Leder af Kvalitet og Analyse 
Københavns Professionshøjskole 
  
 
TEC  
Vi kan støtte op om de generelle betragtninger omkring handleplaner for ”Rusansvarlig ungdom”. Vi er 
enige og sympatiserer med de primære indsatser, selvom vi ikke direkte er involveret. 
 
I forhold til de dialogbaserede indsatser, som direkte involverer os, så er vi også her enige og støtter op 
om indsatserne og stiller gerne op i den videre proces. 
  
Med venlig hilsen  
Torben Jørgensen 
 
 
UC Diakonissestiftelsen 
Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter har ingen kommentarer til handleplanen. 
 
Venlig hilsen  
Mette Fjording 
Chef for bæredygtighed og Ledelsessekretariat 
 
 
Københavns Mediegymnasium NEXT 
På Københavns Mediegymnasium oplever vi ikke problemer med alkohol. 4 ud af 5 af vores 
arrangementer er uden alkohol. Det gælder introture, LAN parties, filmaftener, awardshows, 
juleafslutninger, ekskursioner, faglige lejrture etc.  
 
Vi holder ca. 4 fester årligt og fredagscafe ca. 1 gang om måneden. Til disse begivenheder må eleverne 
drikke almindelige øl og andet der holder den samme lave alkoholprocent. Vi har eksterne vagter, lærere 
og tidligere elever som vagter og oplever ikke problemer med alkohol. Fredagscafeer er 
eftermiddagsarrangementer der slutter kl. 20.00, fester slutter midnat.  
 
Tværtimod synes jeg at vi oplever at fokus er et andet sted til skolefester og fredagscafeer – nemlig på 
socialt samvær og hygge. Og netop det gør at mange deltager i det sociale liv. Sådan forholder det sig ikke 
i det Københavnske natteliv, hvor eleverne har fokus på billige shots og mange ”almindelige” elever ikke 
deltager. Så kort sagt, hvis der findes fornuftig alkoholkultur, så er det det vi står for. 
 
Med venlig hilsen 
Rasmus Christian Dietz 
Rektor 
NEXT Københavns Mediegymnasium 
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Falkonergårdens Gymnasium og HF 
Jeg har kigget på det fremsendte materiale vedrørende handleplanen for Rusansvarlig Ungdom i 
Frederiksberg Kommune og kan se, at ungdomsuddannelserne er nævnt i punkt 12, 13, 14, 15 og 16 i 
handlingsplanen. 

Umiddelbart har jeg svært ved at sige, om vi kan tilslutte os planen, da det er mit indtryk, at der pågår en 
parallel drøftelse om alkoholkultur på STX-gymnasierne i Danske Gymnasier og de dertilhørende 
problematikker. Vores tilslutning til jeres forslag vil derfor afhænge af, hvilken fælles udmelding der 
kommer fra Danske Gymnasier på STX-området.  

I skriver, at målgruppen er:  

Målgruppe for indsatserne i Rusansvarlig ungdom Ligesom Handleplan for Røgfri Generation er 
målgruppen for Rusansvarlig Ungdom de unge i aldersgruppen 16-24 år. Årsagen til at målgruppen er 
unge i aldersgruppen 16-24 år er, at unge kan begynde at købe alkohol når de fylder 16 år. Dertil kommer 
at undersøgelser viser, at et stor alkohol- og rusmiddelforbrug er et ungdomsfænomen, der typisk aftager i 
24-års alderen. Der er i handleplanen indsatser både rettet mod den brede gruppe af unge, og indsatser 
rettet mod udsatte ung. 

Men samtidig skriver I at: 

De nyeste tal fra den europæiske rusmiddelundersøgelse, The European School Survey Project on 
Alcohol and Other Drugs (ESPAD), viser en markant stigning siden 2015 i antallet af 15-16-årige i 
Danmark, der drikker sig fulde. Ydermere er der en markant stigning i antallet af unge, der første gang var 
fuld som 13-årig eller yngre. I 2015 var det 6,7%, mens det i 2019 tilnærmer sig en fordobling på 11,1%, 
som har været fuld som 13-årig eller yngre. 

Jeg tænker derfor, at det var vigtigt at have fokus på flere tidlige indsatser, da problemerne begynder i 
folkeskolerne for mange unge. 

Jeres ide om et obligatorisk forældre-elev arrangement om unge og alkohol i 8. klasse på kommunens 
grundskoler, tænker jeg fx er rigtig fint og det er et initiativ, som vi sagtens kan følge op på med elever og 
forældre, når de eleverne starter i gymnasiet.  

Med venlig hilsen 

Marianne Munch Svendsen 
Rektor 
Falkonergårdens Gymnasium og HF 
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Kultur- og Fritidsudvalget 

Bibliotek Frederiksberg 
Tak for tilsendte. Det en væsentlig og interessant opgave, som biblioteket gerne bidrager til, hvor muligt. 
Ellers er der ikke yderligere kommentarer til det tilsendte. 

Tina Pihl,  
Bibliotekschef 
Biblioteket Frederiksberg 

 
Riddersalen 
Vi er pt. optaget af en del andre opgaver – og idet, at høringen – trods dens meget vigtige relevans – ligger 
uden for vores primære målgruppe, har vi ikke mulighed for konstruktivt at gå ind i et høringssvar. 
 
Håber det vil blive modtaget med positiv accept. Tak for, at I giver os muligheden for at kunne bidrage med 
et svar. Vi vil fremover gerne stadig være modtager at lignende høringer. 
Bedste hilsner 
Piet 
 
Frederiksberg Idrætsunion (FIU) 
Fra FIU’s side har vi ingen kommentarer eller indvendinger til udkastet til handleplanen. 
 
Vi oplever på vores idrætsanlæg INGEN nævneværdige udfordringer med hverken indtagelse af alkohol 
eller andre rusmidler. Alkohol indtages alene af voksne over 18 år, og det i et omfang som på ingen måde 
kan problematiseres. Fra vores caféer udskænkes aldrig alkohol til unge under 18 år, og generelt er det 
vores oplevelse, at den unge generationer fravælger alkohol ifm. foreningsidrætten – hvilket også gælder 
indtagelse af i begrænsede mængder i sociale sammenhænge. 
 
Mange hilsner 
Søren Burchall 
Direktør 
 
Kjøbenhavns Boldklub (KB) 
I foreningerne kæmper vi en brav kamp for at fastholde de unge i aldersgruppen fra 14-15 og opefter. 
Også i KB (Det går bedre!) 
 
Mange falder fra grundet efterskole, lektier, fritidsjob. Dem vi kan fastholde har ofte en tydelig holdning om 
at være fysisk aktive, have en sund fritidsbeskæftigelse, fastholde et opbygget kammeratskab etc. 
Det er ikke tilladt på KB at nyde øl og spiritus andre steder end i vore restaurationer (hvor der er styr på 
hvem bestiller hvad) og rygning er på ingen måde tilladt på matriklerne. Vi har ikke en kultur blandt de 
unge, hvor rusmidler er en del heraf. 
 
Vi ser os derfor ej heller som værende en del af de handlingsplaner der skal aktiveres for at imødegå den 
negative udvikling.  
 
Mvh. 
Henrik Eigenbrod 
Direktør 
Kjøbenhavns Boldklub 
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Magistraten 

Bevillingsnævnet 
Jeg synes det er godt, at der er opmærksomhed på vores unge på frederiksberg, men jeg mener ikke, at 
bevillingsnævnet har nogle kompetencer til at gå ind i det andet end det, vi gør. 

Der må ikke være udskænkning til unge under 18 år, og det håber jeg bliver overholdt. SSP og lokalpolitiet 
er ikke enig med START, hvilket jeg mener er ærgerligt. Man må være i stand til at finde ud af, om det er 
korrekt, at det er et stigende problem med rusmidler. 

Venlige hilsner 
Johnny Gehlsen 
Formand 

 
 

Socialudvalget 

Udsatterådet 
Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Udsatteråd takker for høringen Handleplan for Rusansvarlig 
Ungdom.  

Udsatterådet glæder sig over, at Frederiksberg Kommune med Rusansvarlig Ungdom tager ansvar for 
børn og unges sundhedsvaner, og prioriterer at arbejde strategisk med målrettet forebyggelse af 
risikobetonet alkohol og rusmiddeladfærd blandt kommunens unge.  

Udsatterådet har allerede i forbindelse med udarbejdelsen af udkastet til Handleplan for Rusansvarlig 
Ungdom afgivet bemærkninger og sat fokus på en række dilemmaer, der knytter sig til arbejdet med en 
Rusansvarlig Ungdom på Frederiksberg - set fra vores perspektiv. Der henvises således til høringssvar af 
15.12 2020. Der er ikke yderligere bemærkninger til handleplanen. 

På vegne af Udsatterådets brugerrepræsentanter. 

v/ formand Michael Brautsch  
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Appendix A 

Nedenfor gives et overblik over, hvilke parter, som udkast til handleplan for Rusansvarlig Ungdom har 
været sendt i høring hos – baseret på de enkelte fagudvalgs ønsker hertil. 

Arbejdsmarkeds-og uddannelsesudvalget: 

1. FGU Hovedstaden  
2. H.C. Ørsteds Gymnasiet (Teknisk skole og HTX) 
3. Frederiksberg VUC & STX 
4. Frederiksberg Gymnasium 
5. Falkonergårdens Gymnasium og HF 
6. Frederiksberg HF Kursus 
7. Niels Brock (Handelsgymnasiet og Innovationsgymnasiet) 
8. Københavns Mediegymnasium (NEXT) 
9. Frederiksberg VUC & STX 
10. Diakonissestiftelsen 
11. Københavns Professionshøjskole, afdelinger på Frederiksberg 
12. Copenhagen Business School  
13. Københavns Universitet 

By-og Miljøudvalget: 

Dilemmasag ikke sendt i høring via By-og Miljøudvalget, da udvalget besluttede ikke at sende sagen i 
høring. 

Børneudvalget: 

Dilemmasag ikke sendt i høring via Børneudvalget, da udvalget besluttede ikke at sende sagen i høring. 

Kultur-og Fritidsudvalget: 

14. Aveny-T 
15. Betty Nansen 
16. Biblioteket 
17. C:NTACT 
18. FIU 
19. Frederiksberg Boldklub (FB) 
20. Frederiksberg Teater 
21. Frederiksbergmuseerne 
22. Frederiksbergs svømmehaller 
23. KjøbenhavnsBoldklub (KB) 
24. KU.BE 
25. Kulturnetværket 
26. SLÆNG 
27. Medborgerhuset 
28. Metronomen 
29. Musikhøjskolen 
30. Riddersalen 
31. START 
32. Øvelokaler i bunker/Magneten 
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Magistraten: 

33. Bevillingsnævnet 
34. Frederiksberg Erhvervsråd 

Socialudvalget: 

35. Udsatterådet 
36. TUBA 

Undervisningsudvalget: 

Dilemmasag ikke sendt i høring via Undervisningsudvalget, da udvalget ikke besluttede at sende sagen i 
høring.


