Policy for rusmiddelbruk og spill i Virksomheten AS
Moderat bruk av alkohol kan oppleves som positivt i flere situasjoner og sammenkomster, og på den
måten bidra til glede og fellesskap. Samtidig innebærer all bruk av alkohol en risiko for helseskader,
negativt omdømme og ubehagelige opplevelser. Vår virksomhet ønsker å stå for holdninger som
balanserer disse hensyn som bidrag til en inkluderende og ivaretakende kultur.
Hos oss gjelder derfor følgende 5 kjøreregler:
● Virksomhetens holdning er at det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av rusmidler. Dette
gjelder alkohol og narkotika, og dreier seg også om bakrus og alkohollukt. Ved bruk av medikamenter
som kan gi rusvirkning oppfordrer vi til å informere nærmeste leder om dette for eventuelle
arbeidsmessige justeringer.
● Pengespill og dataspill skal ikke påvirke utførelsen av arbeidsoppgaver i form av tidsbruk, trøtthet
og uoppmerksomhet.
● Sosiale arrangementer skal være inkluderende og trygge for alle. Når alkohol serveres skal det alltid
være alkoholfrie alternativer. Alle med ansvar for planlegging og gjennomføring av slike arrangement
er ansvarlige for at alkoholserveringen foregår ut fra en bevisst holdning til både de positive og de
mulige negative sidene ved alkoholbruken. Alle som deltar i slike situasjoner og arrangement, har på
en tilsvarende måte, et ansvar for at egen bruk skjer ut fra en like bevisst holdning.
● Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte
anledninger, forventer vi at våre medarbeidere viser måtehold og en atferd som ikke går ut over
virksomhetens omdømme. Ansatte er å betrakte som representanter for virksomheten i slike
sammenhenger.
● Ved bekymring eller mistanke har nærmeste leder ansvar for å snakke med den det gjelder (”Den
nødvendige samtalen”). Skulle en av våre ansatte få et problematisk forhold til bruk av rusmidler som
gir seg utslag i jobbsammenheng er det vår intensjon å følge Akan-modellen for håndtering av
individsaker. Denne finnes beskrevet på Akans nettsider (www.akan.no). Dette innebærer at
bedriften vår ikke ønsker å si opp ansatte som utvikler et rusproblem uten at de først har fått et
tilbud om hjelp.

