1/6

Slutredovisning

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid

2016-011 ,"Stop markedsføring og salg af alkohol til børn", 1 år

Organisation och organisationsnummer

Alkohol & Samfund, 33930046

Projektets mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan

Projektets mål var at stoppe ulovlig markedsføring af alkohol til børn og bidrage til en
bedre håndhævelse af loven, samt give myndighederne redskaber til fremadrettet at
kunne stoppe markedsføring og salget mere effektivt.
Jf. tidligere e-mail korrespondance d. 10. maj mellem Generalsekreterare Jenny
Lindberg, SAFF, og Projektleder Magnus Kielberg, A&S, informerede A&S SAFF om
omprioritering af indsatserne. Fra april 2017 ville indsatsen rettes mod, at
dokumentere ulovlig salg af alkohol til mindreårige i detailhandlen.
SAFF bevillingens omfang var ikke tilstrækkelig til at gennemføre både ulovlig
markedsførings- og salgsindsatsen. Vi informerede derfor SAFF om vores prioritering
af mystery shoppingen for bevillingen. Vores dokumentation af ulovlig markedsføring
omprioriterede vi til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen, og kunne derved fortsætte
projektet.
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Planerade aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

1. kvartal 2017:
Udarbejdelse af handleplan for håndhævelse af ulovlig alkoholmarkedsføring.
2. kvartal 2017:
Etablering af projektgruppe: Politi, bevillingsnævn, Kommunernes Landsforening.
Rekruttering af unge frivillige til test af ulovligt salg af alkohol til mindreårige.
3. kvartal:
Orientering i projektgruppe om, hvordan politi og bevillingsnævn opdager ulovlig
alkoholmarkedsføring og håndhæve lovgivningen.
Etablering af kontaktnet, hvor Alkohol & Samfund kan orientere politi og bevillingsnævn
om ulovlig markedsføring på sociale medier og direkte på skoler og gymnasier.
4. kvartal:
Evaluering på resultater af unge frivillige der har testet ulovligt salg af alkohol til
mindreårige.
Evaluering af projektgruppens resultater.
Start på kontaktnet og nyhedsmails fra Alkohol & Samfund.

Vilka aktiviteter har genomförts?

Jf. prioritering af ulovlig salg af alkohol har vi gennemført planlagte aktiviteter tilknyttet
indsatsen. Dvs.:
- Rekruttering af unge frivillige til test af ulovligt salg af alkohol til mindreårige i 2.
kvartal.
- Status efter 4. kvartal er, at vi dokumenteret ulovlig salg af alkohol til mindreårige, og
vi har gennemført 132 kontrolforsøg, købt alkohol i 93 butikker, samarbejdet med
kommuner, forældre, samt offentliggjort resultaterne i landsdækkende medier.
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Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan)

Vores mål med projektet er, at alle bevillingsnævn og politikredse er orienteret om
den ulovlige markedsføring og salg af alkohol til børn, samt at de modtager
handleplan for, hvordan de opdager ulovlig alkoholmarkedsføring og salg, og mere
effektivt håndhæver lovgivningen.

Vilka resultat har uppnåtts?

Jf. prioritering af ulovlig salg af alkohol har vi opnået følgende resultater:
- Gennemført 132 købsforsøg i detailhandlen, og købt alkohol i 93 butikker
- Offentliggjort tallene og under stor mediedækning, skabt offentlig og politisk
opmærksomhed på let tilgængelighed af alkohol blandt mindreårige i Danmark.
- Politisk beslutning om at flytte sanktionsmyndighed fra Politiet til
Sikkerhedsstyrelsen
-sundhedsmyndighederne har opfordret detailhandlen til at stramme kraftigt op
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Vad kunde inte genomföras?

Det var ikke muligt at gennemføre indsatsen med ulovlig markedsføring for det
bevilligede beløb. Men jf. e-mailkorrespondance mellem SAFF og A&S informerede vi
om omprioriteringerne, og gennemførte derefter aftalte aktiviteter.

Vilka är de positiva erfarenheterna?

Jf. omprioritering af projektets indsats havde vi positive erfaringer med, at samarbejde
med kommunale enheder om rekruttering af frivillige til mystery shopping, samt brug af
sociale online medier. De frivillige er en forudsætning for projektets succes, derfor var
det positivt at møde opbakning til indsatsen i kommunerne, samt fra civilsamfundet.
Løbende indsendte vi pressemeddelser til lokale medier og orienterede om mystery
shopping i nærområderne. Vi oplevede positivt, hvordan ulovligt alkoholsalg kunne
skabe opmærksomhed lokalpolitisk. Derudover erfarede vi, at vores offentliggørelse af
den samlede undersøgelser, lagde et politisk pres for bedre håndhævelse af
lovgivningen - hvilket må betegnes som positivt.
Vilka är de negativa erfarenheterna?

I forbindelse med projektet havde vi svært ved at fastholde frivillige.
Desuden har kommunalpolitik også været en barriere for, at kommunale enheder
kunne samarbejde omkring rekruttering til mystery shopping.
Vi har lært følgende af dette:
- søge samarbejde med lokale frivillige organisationer
- Samle indkøb på intense indkøbsture for at sikre maksimalt udbytte af
rekrutteringen.

Övrig information

Vi vedsender e-mailkorrespondance mellem Generalsekreterare Jenny Lindberg og
Projektleder Magnus Kielberg, Alkohol & Samfund, som dokumentation for at vi
informerede om prioritering af mystery shopping.
- Projektet videreføres i 2018 i større skala
- Vi synliggøre projektet på konferencer, og vi rekrutterer og informerer om projektet
blandt kommuner, hvor kommunale forebyggelses- og ungdomskonsulenter deltager.

Vi har i budget anført beløb i Danske Kroner til kurs 1 DKK = 0,7 SEK.
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Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera)
Tidsperiod för vilken redovisningen sker

Jan-17 til Dec-17

Intäkter
Utfall
Ansökta medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden

381.305 DKK

Budget
enl. projektansökan

500.000 SEK

Medel från andra
Egen ekonomisk insats

100.000 SEK

Annan finansiering

Intäkter totalt

381.305 DKK

600.000 SEK

Kostnader
Utfall

Budget
enl. projektansökan

Aktiviteter

126.839 DKK

50.000 SEK

Material

45.797 DKK

100.000 SEK

Personal

185.387 DKK

400.000 SEK

Administration

32.691 DKK

50.000 SEK

Kostnader totalt

390.715 DKK

600.000 SEK

Resultat + / –

-9404 DKK

0 SEK

Övrigt
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Redovisningen upprättad
Ort och datum

23-02-2018
Projektansvarig
Namnteckning
Namnförtydligande

Ina Johansen
Organisation

Alkohol & Samfund
Adress

Drejervej 15, 5. sal
Postadress och land

2400 København NV, Danmark
Telefon inklusive landskod

+45 41291769
E-post

ina@alkohologsamfund.dk
Firmatecknare
Namnteckning
Namnförtydligande

Peter Konow
Organisation

Alkohol & Samfund
Adress

Drejervej 15, 5. sal
Postadress och land

2400 København NV, Danmark
Telefon inklusive landskod

+45 35 29 30 90
E-post

pko@alkohologsamfund.dk
Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande

