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UTSATT
AKTIVITET GRUNNET

KORONAVIRUSET!
Alle planlagte ruspolitiske konferanser og Eldreog rus-konferanser som skulle vært i mars og
april er utsatt som følge av Koronaviruset.
Vi kommer tilbake med nye datoer så
fort situasjonen er avklart.

SISTE NYTT!

NYTT LOKALLAG I AGDER
Det er ikke hver dag vi får et nytt
lokallag. 9. mars ble Agder AEF stiftet.
Vi har lenge ønsket et lokallag i Agder,
og nå er det en realitet. Det nye styret
er entusiastiske og har mange planer
fremover. Styret består av leder Heinz
Fredrik Meyer, sekretær Renathe Van
Gimert og styremedlemmer Benjamin
Lunden, Cecilie Zaar og Michael Wang.
Michael Wang er ikke med på bidet. Vi
ønsker dere lykke til fremover!

LEDER

Kjære medlem!
Vi er nå godt
inne i et nytt
år, et år som
er blitt veldig
spesielt med
dette koronaviruset. Jeg
håper dere alle
er friske og
raske og at vi
snarest mulig
kommer oss
gjennom dette.
Landsmøtet er innkalt til 12-14.juni
i Tønsberg, se forbundssekretærens
hjørne når det gjelder alle frister. Vi
håper fortsatt at dette kan gå som
normalt.
Årets første forbundsstyremøte
var preget av mange høringssaker
som dere kan lese utfallet av i dette
nummeret. Vi godkjente også regnskap
og beretning for arbeidet i 2019.
9.mars ble det stiftet lokallag i Agder
og vi ønsker dem velkommen i vår
organisasjon. Det gjenstår nå å danne
lag i Troms/Finnmark, Nordland og
Møre og Romsdal så er vi representert
med lag i alle landets fylker.
Vi har også for 2020 fått støtte fra
Helsedirektoratet til våre to prosjekter
eldre og rus og ruspolitisk arbeid. Så
venter vi i spenning på svar fra BUF-dir
når det gjelder leirene.
Arbeidet med utarbeidelse av politiske plattformer på sosiale forskjeller,
ruspolitikk og forebyggende arbeid er
i full gang i nedsatte arbeidsgrupper.
Arbeidet får i lys av dagene vi er inne
i en litt annen form med mail og telefonmøter. Laga vil motta førsteutkast
til høring i månedsskiftet mars/april.
Kontakt kontoret hvis du ikke er i et
lag og vil komme med egne innspill så
sender vi deg høringen!
AEF er i godt driv nå og vi gleder oss
til et fortsatt godt samarbeid med dere
alle sammen. Har du forresten husket
å betale medlemskontingent for 2020?
Hvis ikke blir vi glade om du gjør det
nå.
Ta godt vare på dere selv og deres
nærmeste så sees og snakkes vi snart.
Inger-Christin Torp
Forbundsleder

Landsmøte 2020
Landsmøte blir avholdt 12-14.juni på Hotell Klubben i
Tønsberg. Innkalling er sendt ut til alle lag. Vi skal lage
følgende program og har satt ned arbeidsgrupper frem
til landsmøte:
• Ruspolitisk Plattform med Svein Magne Johannesen
som leder og Desire Craggs som sekretær
• Forbyggende plattform med Anne Sollie Hem som leder
og Trond Ivar Hansen som sekretær
• Sosiale forskjeller med Inger-Christin Torp som leder
og Line Olsen som sekretær

Vil du være leirleder?
Vi søker frivillige leirledere til våre barneog ungdomsleirer, og enslig forsørger leirer
sommeren 2020 og høstferien i uke 40 og 41.

Vi søker:

• Deg som vil ta ansvar og er
god på å
jobbe i team
• Deg som har kunnskap
om barn/ungdom med noe
utfordrende atferd
• Deg som er leken og full av
energi – og deg som er så
voksen at du kan være den
gode og trygge voksne for de
som trenger det!
• Deg som vil være
hovedleirleder, faglig
ansvarlig, kjøkkenansvarlig
eller en av aktivitetslederne

Du får:

• Dekket reiseutgifter og
opphold
• Kr 2000,- som takk for at du
stiller opp en hel uke
• Attest du kan bruke videre
• Nye venner og en
uforglemmelig uke!

Er du opptatt
av at alle barn
og unge skal
få muligheten
til å få ferie
uavhengig av
økonomi og
livssituasjon?
Vil du bruke en
uke av ferien
din til å glede
andre?

Vi trenger deg!

Leirer
2020
I uke 28, 29, 30 og
31 arrangerer vi
leirer i Fredrikstad,
Sarpsborg og på
Biri.
Høstferie på Biri i
uke 40 og 41.
Kontaktperson:
Desiré Craggs
Mobil: 46 63 06 46
Mail: ict@arbef.no

Forbundsstyret har gitt følgende høringssvar
til NOU-Rusreformen:
En ansvarlig og solidarisk
rusreform
Arbeiderbevegelsens Rus- og
Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener at
rusavhengighet skal møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester.
Vi er imot at det etableres et straffefritak for bruk av narkotika, og besittelse av narkotika. Dette må fortsatt
gi en reaksjon men da som et behandlingsopplegg. I tillegg trengs det
ytterligere målrettet innsats for å forhindre overdoser og overdosedødsfall.
Rusavhengiges helse- og livssituasjon
er en indikator på hvor godt velferdsstaten lykkes.
Forslaget til rusreform «Fra straff til
hjelp» som ble lagt fram i desember
2019, kan bidra til bedre liv for rusavhengige med et hjelpebehov. Denne
gruppa trenger behandling, ikke bøter.
Men å anse all bruk av illegale rusmidler som utelukkende et helseproblem,
er en uheldig forenkling. Bruk av narkotika gir også en rekke sosiale konsekvenser i form av dårligere jobb- og
skoleprestasjoner, og økt bruk i befolkningen vil også styrke kriminelle miljøer. En stor andel av dem som bruker
narkotika har ikke behov for helsehjelp.
Dess høyere narkotikabruken er i samfunnet, dess større blir de negative
konsekvensene. Derfor er det et mål
å holde narkotikabruken i samfunnet
lav, for å hindre at flere får problemer.
Da er det viktig å sørge for redusert
etterspørsel etter narkotika.
Det er stor variasjon i hvilken modell
land som har avkriminalisert narkotika
har valgt, og hvilke administrative reaksjoner som er tilgjengelige. Erfaringene
er også sammensatte. Noen steder har
slik lovendring hatt liten betydning for
bruk, andre steder har debutalderen
for bruk gått ned og bruken økt. Men
ingen av landene har en modell som
kan sammenlignes med den som er
foreslått i Norge.
Norge har i europeisk målestokk
lav narkotikabruk blant ungdom. AEF
ønsker at det skal fortsette sånn, og
er derfor opptatt av at narkotika fortsatt skal være forbudt. Forbudet har
en forebyggende funksjon, og gir et
tydelig signal om at narkotikabruk er og
skadelig for helse og samfunn. Skal forbudet ha den forebyggende effekten,
må lovbrudd møtes med en reaksjon.
Ungdom som er i starten av en
ruskarriere må få en større grad av

oppfølging enn det utvalget legger opp
til. Ressursene må settes inn særlig
der ungdommen ikke har et støttende
sosialt nettverk eller familie som kan
hjelpe til i veien ut av rusbruken. Unge
over 18 og voksne må møtes med tilbud om helsehjelp når det er behov for
det. Forslaget som er fremmet, innebærer at en 18-åring som ikke ønsker å
møte kommunens rådgivningstjeneste
om narkotikabruken sin, i praksis ikke
møter noen reaksjon utover at narkotikaen blir beslaglagt av politiet.
Politiet må fortsatt kunne visitere
ved mistanke og resultatet må nedtegnes. Beslaglagt narkotika forutsettes innsendt til Kripos for destruksjon
i samme utstrekning som i dag.
Helsepersonell må fortsatt ha plikt
til å foreta undersøkelser av personer
med blodprøver etter begjæring fra
politiet.
AEF ønsker økt satsing på helserettede reaksjoner i form av helsehjelp, oppfølgingssamtaler og pålagte
helse- og sosialfaglige oppfølgings-

programmer. Dette bør inngå i rusreformen. Dersom det ikke er behov for
behandling eller oppfølgingsløpet som
tilbys, ikke tas imot eller følges opp,
må lovbruddet møtes med annen reaksjon. Dette kan være et inntektsbasert
allmennpreventivt gebyr, slik vi har i
veitrafikken. AEF ønsker en rusreform
som gir mer helsehjelp og økt innsats
for å hindre økte helseproblemer på
grunn av rusmiddelbruk. Personer
med en rusavhengighet må få hjelp til å
komme seg ut av en vanskelig livssituasjon. Unge som er på vei ut i en uheldig
løpebane må få hjelp til å få livet inn i
rett spor og barn og unge må skjermes
mot narkotika.

Vi oppfordrer også dere ute til å ta hele eller deler av dette som et
leserinnlegg i lokalavisa!

Forbundsstyret behandlet
disse høringene i sitt møte:
1. Høring om endringer i forskrift om
grossistvirksomhet med legemidler
AEF slutter seg til forslag til endringer
i forskrift om grossistvirksomhet med
legemidler uten merknader.
2. Høring om forslag til endringer –
enkelte unntak fra taushetsplikten
og utvidelse av varslingsplikten
Arbeiderbevegelsens Rus- og
Sosialpolitiske Forbund hilser de foreslåtte endringer og innstramninger i
utvidelse av varslingsplikten velkommen. Det er på høy tid at helseforetakenes plikt til å opprette kliniske etikk
komiteer nå lovfestes. Vi er også glad
for at brukerrepresentanter lovfestes.
Det samme gjelder hjemmel for enkelte
unntak fra taushetsplikten, dog slik
at personell som mottar taushetsbelagte opplysninger gis samme taushetsplikt som helsepersonell har etter
helsepersonell-loven.

3. Høring om forslag til alternativ
regulering av pasientforløp i
spesialisthelsetjenesten
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund vil påpeke at oppfylling av fristen må være det tidspunktet
klienten starter i et behandlingsforløp.
Det kan f,eks være innen tre uker fra
behovet er meldt. Motivasjon for endring og behandling er dessverre ingen
lagervare men her og nå.
4. Høring om endring i
helsepersonell-loven
Arbeiderbevegelsens Rus- og
Sosialpolitiske Forbund støtter Helseog omsorgsdepartementets forslag til
endringer i helsepersonell-loven §34
og ny §34a – melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet.

Returadresse:
Arbeiderbevegelsens
Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Strandgata 9,
1724 Sarpsborg

Forbundssekretærens hjørne

Vi minnes
Irene Hansen

D

et er en spesiell situa- 12. til 14. juni som er 12. mai.
sjon vi er inne i med
Det er vedtatt 3 plattforcorona-viruset som mer som skal legges frem
herjer. Vi på kontoret har tatt for landsmøtet: Ruspolitisk
våre forhåndsregler. Vi har en plattform, Forebyggende
person på kontoret og to med plattform og plattform
hjemmekontor,
om sosiale forslik at vi får gjort
skjeller. Forslag
Alt av
den jobben som
vil bli sendt ut
må gjøres. Det konferanser
på høring, og
er planlagt en og besøk
høringsfristen er
rekke konferan- som var satt
20. april.
ser, både ruspo- opp til og
Ellers gjelder
litiske og med
fris tene som
med 6. mai
temaet eldre og
er sendt ut: 12.
rus. I tillegg har blir utsatt til
april – forslag til
vi en del avtaler høsten.
endringer i vedmed pensjonisttektene og 28.
foreninger, klubber og foren- april for øvrige forslag som
inger. Vi har jobbet på spreng ønskes behandlet.
for å endre på disse avtalene.
Vi følger rådene fra helseAlt av konferanser og besøk myndighetene og holder dere
som var satt opp til og med oppdatert ved eventuelle
6. mai blir utsatt til høsten.
endringer.
Forbundsstyret har gitt
dispensasjon fra vedtektenes krav om at årsmøtet skal
avholdes innen utgangen av
mars og gitt ny frist 10. mai.
Dette for at alle lag får gjennomført årsmøte før fristen
for å sende fullmaktsskjema
på deltagere til landsmøtet

D

e første dagene av januar nådde
den triste meldingen oss om at
Irene Hansen er gått bort. Irene døde
24.desember 2019 – 63 år gammel som
følge av en brann i hennes leilighet i
Moss.
AEF har mye å takke Irene for, hun var
tillitsvalgt i en årrekke i sitt lokallag Moss
AEF og innehadde mange verv blant annet
sekretærvervet og hun var ved sin død
styremedlem. Hun var også en viktig
forkjemper og bidragsyter for varmestua.
Størstedelen av sitt yrkesaktive liv
tilbrakte hun som bibliotekar. Irene var
også en meget aktiv lokalpolitiker i Moss
blant annet som mangeårig gruppeleder
og formannskapsmedlem. Hun har
også vært medlem av Arbeiderpartiets
sentralstyre for en del år tilbake.
Vi takker Irene for all tid hun brukte for
AEF og våre tanker går til hennes familie.
Hvil i fred!
Inger-Christin Torp
Forbundsleder

Forbundsstyret 2016-2020
Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen
Leder, tlf 913 90 014 / e-post: inger.christin.torp@arbeiderpartiet.no

Elin Tamnes, Tamnesveien 1008, 7370 Brekkebygd
tlf 951 66 421 / epost runetam@frisurf.no

Anne Sollie Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord.
Nestleder tlf 412 57 876 / e-post: anne@roadtrip.no

Kai Robert Johansen, Åsveien 24, 1712 Grålum
tlf 915 99 633 / epost kairobert@kairobert.no

Trine Lund, Østgårdveien 4b, 1617 Fredrikstad
Forbundssekretær, tlf 474 55 532

Bjarne Mostaul, Skaugårdgt 2 K, 3970 Langesund
tlf 922 64 686 / epost mostaul@online.no

Svein-Magne Johannessen, Selestranda 44 B, 4354 Voll AU
tlf 911 84 961 / e-post sv-m-jo@online.no

John W. Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål
tlf 958 72 393 / epost jo-willy@online.no

Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 2, 7057 Jonsvatnet
tlf 411 01 350 / e-post ingarho@online.no

Anne Ragnhild Hasle, Bjerkholtsvei 4A, 1743 Klavestadhaugen
Tlf 909 49 883 / epost knutarha@online.no

Marianne Hansen, Tastagata 31, 4007 Stavanger
tlf 928 89 365 / epost mar.hansen@lyse.net

Forbundskontoret
AEF, Strandgata 9, 1724 Sarpsborg
post@arbef.no (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret)
tlf 47 45 55 32
Trine Lund, forbundssekretær
Trond Ivar Hansen, organisasjonsmedarbeider
trond.ivar@arbef.no / 46 28 90 12

Line Olsen, organisasjonsmedarbeider
line@arbef.no 46 28 90 11 / 975 97 898
Øyvind Ur, prosjektmedarbeider
rog-rus@online.no / 51 51 06 40

