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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 mål-
rettet innsats for å forhindre 
overdoser og overdosedøds-
fall. Rusavhengiges helse- og 
livssituasjon er en indikator 
på hvor godt velferdsstaten 
lykkes. 

Norge har i europeisk måle-
stokk 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 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 sær-
lig 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 nar-
kotikabruken sin, i praksis ikke 
møter noen reaksjon utover at 
narkotikaen blir beslaglagt av 
politiet. AEF ønsker økt satsing 
på helserettede reaksjoner 
i form av helsehjelp, oppføl-
gingssamtaler og pålagte 
helse- og sosialfaglige oppføl-
gingsprogrammer. Dette bør 
inngå i rusreformen. Dersom 
det ikke er behov for behand-
ling 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 rusavhen-
gighet må få hjelp til å komme 
seg ut av en vanskelig livssi-
tuasjon. 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. 

 

En ansvarlig og solidarisk rusreform
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener at rusavhengighet 
skal møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester. 
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Kjære AEF-venner!

Vi er nå snart et kvartal 
ute i 2021, året hvor 
vi lenge trodde livet 
skulle bli normalt 
igjen. Foreløpig er 
det like uforutsigbart 
som i 2020 hva vi 
kan planlegge og ikke 
av arrangementer. 
Vi setter vår lit til 
vaksinen og håper på 
en mer normal sommer 
og høst.

Store politiske saker kommer uavhengig av pandemien 
og krever at vi engasjerer oss. Rusreformen er en slik 
sak. AEF avgir nå en høringsuttalelse til de berørte 
stortingskomiteene og selvfølgelig til Arbeiderpartiets 
stortingsgruppe og landsmøtet.

For AEF må en rusreform handle om forebygging og 
behandling. Det må handle om bedre rett til behandling og 
ettervern slik at rusavhengige som ønsker seg et rusfritt 
liv kan få det, og være sikret nødvendig oppfølging i tiden 
etter behandling. Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. 
Det er fullt mulig å møte en rusavhengig med hjelp i stedet 
for straff, men samtidig forebygge at ungdom finner veien 
inn i rusmiljøet.

En generell avkriminalisering er ikke veien å gå!
Det er heller ikke godt nok at en kommunal hjelpeetat kun 

skal ha krav om en samtale, og at det etterpå er frivillig. 
Hjelpeapparatet trenger mer enn en samtale for og kunne 
gi motivasjon til endring. Vi er også svært opptatt av at 
det må lovfestes krav til kompetanse hos den kommunale 
rådgivningstjenesten.

For AEF gir det godt håp å lese forslaget til program som 
skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte fra 15-17.
april. 
Viktige saker her er:
• styrking og prioritering av psykisk helsehjelp og rus, med 

både akutt tilbud og lavterskeltjenester.
• fortsatt føre en restriktiv alkoholpolitikk og opprettholde 

Vinmonopolets samfunnsrolle.
• sørge for retningslinjer for alkoholbruk på alle 

arbeidsplasser og styrke det rusforebyggende arbeidet i 
skolen.

• kunnskapsbasert og differensiert ruspolitikk
• pasientrettigheter til personer med rusproblemer
• opprettholde forbudet mot narkotika

Landsmøtet er i år heldigitalt og vi ønsker alle delegater 
lykke til med tre viktige og arbeidskrevende dager!

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god påske! Så håper 
jeg vi treffes snart.

Inger-Christin Torp 
Forbundsleder

Helse- og omsorgsdepartementet 
sendte på høring  forslag til endring i 
akuttmedisinforskriften § 21.

Forslag til endringer i 
alkohollovforskriften

Forslag til endring gjaldt forlengelse 
av overgangsordningen for kurs 
i akuttmedisin og volds- og 
overgrepshåndtering for lege og annet 
helsepersonell i legevakt fra 1. mai 2021 
til 1. mai 2022. 

Endringen er vurdert som nødvendig 
fordi strenge tiltak som følge av 
pandemien har medført at det ikke 
har vært mulig å avholde kursene på 
samme måte som tidligere. Det vil 
derfor for mange kommuner ikke være 
mulig å skaffe personell som har oppfylt 
kurskravene innen 1. mai 2021.

AEF har ingen bemerkninger til 
forslaget.   

Helse- og omsorgsdepartementet 
sendte på høring forslag til endringer i 
alkohollovforskriften som åpner for at 
Vinmonopolet kan innføre vareprøver 
til intern bruk ved utarbeidelse av 
markeds- og produktplan. 

Grunnen er at pandemien har satt en 
stopper for å kunne delta på messer 
utenlands slik de vanligvis gjør en gang 
i året. 

AEF har ingen bemerkninger til 
forslaget. 

Høringer

Antibac ..................................................30,-
Lomme til brusboks ............................ 10,-
Munnbind med logo ........................... 60.-
Sportsgenser ....................................200,-
T-skjorte ............................................... 80,-
Isskrape .................................................. 5,-
Kortholder mobil ................................. 10,-
pop-up til mobil ................................... 10,-

Vi har også mange andre artikler du kan 
kjøpe. Gå inn på vår nettbutikk på Facebook. 
Der ser du bilder og priser.

Nye artikler som kan bestilles 
fra forbundskontoret:

Butikk
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Etter et år med pandemi 
merker vi veldig godt at vi ikke 
får reist rundt og snakket med 
folk. Vi har pleid å reise rundt 
på ruspolitiske konferanser, 
deltatt på ulike stander og blitt 
invitert til å orientere om AEF. 
På denne måten har vi stadig 
vervet nye medlemmer. Nå er 
ikke dette mulig lenger, og vi 
prøver derfor på denne måten 
å verve nye medlemmer. Hvis 
alle våre medlemmer bare 
klarer å verve et nytt medlem 
så er det stor hjelp. Vi får 
støtte etter antall medlemmer. 
Alle som verver vil være 
med i trekningen av et 
hotellopphold! 

Alle nye medlemmer vil motta 
en velkomstpakke og tilbud 
om organisasjonskurs. Den 
man verver kan enten melde 
seg inn via vår hjemmeside 
eller sende en mail til  
line@arbef.no. Vi trenger 
navn, adresse, telefonnummer, 
epost og fødselsdato.

Vi trenger 
din hjelp!
Verv en venn – vinn 
et hotellopphold!

Er du opptatt 
av at alle barn 
og unge skal få 
muligheten til å 
få ferie uavhen-
gig av økonomi og 
livssituasjon? 

Landsmøte har valgt nytt forbundsstyre. Vi vil presen-
tere nye forbundsstyremedlemmer i dette AEF-info.

Vil du bruke en uke av 
ferien din til å glede 
andre? Vi trenger deg 
som leirleder!

Vi trenger deg som:
• Vil ta ansvar og er 

god på å jobbe i team
• Har kunnskap om 

barn/ungdom med 
noe utfordrende 
atferd

• 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!

• Vil være hoved-
leirleder, faglig 
ansvarlig, kjøkke-
nansvarlig eller en av 
aktivitetslederne 

• Du får dekket reiseut-
gifter og opphold

• 2000,- som takk for 
at du stiller opp 1 hel 
uke

• Attest du kan bruke 
videre

• Nye venner og en 
uforglemmelig uke!

I uke 27, 28, 29 og 
30 arrangerer vi 
leirer i Fredrikstad og 
Sarpsborg.
Høstferie på Biri i uke 
40 og 41. Ta kontakt!
Mail:ferieklubben@
arbef.no

Anne Elfrid 
Nordskag er 
nettopp blitt 
75 år, og bor i 
Trondheim. Født 
og oppvokst 
på flotte Titran 
på Frøya som 
nummer fem 

i en søskenflokk på ni. Har vært aktiv 
i foreningsarbeide siden hun var 13 
år, da var det Titran Fiskarheim. Ble 
medlem av AP tidlig. Var aktiv i AEF da 
hun bodde i Verdal og Bergen. I 15 år 
i Pensjonistforbundet i Landsstyret, 
Fylkesleder i Sør -Trøndelag og nestleder 
i Trøndelag. AEF dukket opp igjen etter 
noen møter med Jan Evjen og Ingar 
Horrigmo. Flott å møte AEF igjen i 
Tønsberg. Hun har vært reiseleder i noen 
år både i Norge, Spania, Montenegro, 
Hurtigruta og Turmarsjturer hele Europa.

Frivillig arbeid har vært Annes liv for 
både gamle og unge. Startet noe de kalte 
Annerledes Jul for fattige og rike. Der fikk 
hun en pris, og besøk av Finn Schjøll og 
Hjemmet. 

Fotballturer til RBK gratis for Alle. 
Sammen med  Frelsesarmeen og Kirkens 
Bymisjon har de danset inn penger. 
For Anne er det viktig å få fart i AEF i 
Trondheim/Trøndelag. Hennes mann 
Bjarne Kråkvik står sammen med henne  
der. Anne gleder seg til å jobbe med AEF 
igjen. 

Ellinor Skjelstad 
er en nordlending 
som flyttet til 
Karmøy i 2018 
og bor der med 3 
pusekatter.Hun er 
sekretær i lokallaget 
Haugaland AEF. For 
tiden arbeidsledig 
og krysser fingrene 
for at det løser 
seg snart. Evig 
pessimistisk 

optimist. Jobber frivillig på ulike lokale 
tiltak, elsker å være sammen med folk, 
kaffebesøk hos venner og bruker tiden til 
overs foran tv med et broderi i fanget.

Asle Lorch-Falch 
har vært medlem 
i AEF siden 
2013. Vært med 
i Framfylkingen 
i mange år. Var 
med å stifte 
Hedmark AEF 
i 2016, og har 
vært leder 

for Hedmark AEF siden. Har også 
vært med i leirutvalget i 4 år. Bor 
på Magnor i Innlandet. Gift 3 barn.  
Opptatt av å bevare velferdsstaten, 
rettferdig fordeling, rusproblematikk og 
fattigdomsbekjempelse.

Renathe van 
Gemert har vært 
medlem i AEF 
siden 2020. Hun 
var med å stifte 
Agder AEF 9.mars 
2020. De var fulle 
av pågangsmot 
og ideer, men 
covid 19 satte 

en stopper for alle planer. Etter hvert 
ønsker Agder AEF å etablere et tilbud 
og en møteplass for enslige forsørgere. 
De ønsker å få i gang et ungdomslag/
gruppe, og de ønsker å jobbe direkte med 
forebygging rettet mot ungdom.

Nytt forbundsstyre

Vil du være leirleder?
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Forbundssekretærens hjørne
Det nærmer seg påske og våren er i 
anmarsj. Vi går mot lysere og varmere 
tider. De fleste av oss er vel lei alt som 
dreier seg om korona, men det ser ut 
som vi må smøre oss med tålmodighet 
en stund til. Jeg savner normale tider, 
jeg savner å treffe medlemmer på kurs, 
jeg savner å kunne bevege meg fritt 
uten at covid-19 skal være et hinder.  

Her på forbundskontoret jobber vi på 
i håp om at sommeren og høsten vil bli 
tilnærmet normal. Det første vi håper 
på skal bli normalt nå, er leirene våre. 
3 uker for enslige forsørgere med barn, 
2 uker for ungdom og 1 uke for barn 
skal gjennomføres i ukene 27 til 30 i 
Sarpsborg og Fredrikstad. Høstferien 
er i ukene 40 og 41 på Biri. Er det noe 
du lurer på i forhold til leirene eller det 
å være med som frivillig på leirene våre, 
er det bare å ta kontakt. Vi satser på 
leirlederkurs i mai/juni, noe som er 
obligatorisk for alle leirledere. 

Dagskonferanser håper vi også 
kan komme i gang igjen snart. Nå før 
sommeren er det digitale konferanser 
vi gjør et forsøk på å få til. I og med det 
er vanskelig å si om vi får ha fysiske 
konferanser, anbefaler jeg dere alle til å 
følge med på hjemmesiden og Facebook 
siden vår. Vi legger ut program, tid og 
sted så fort det lar seg gjøre. Digitale 
konferanser kan du jo delta på uansett 
hvor i landet du befinner deg. 

Mange av lokallagene har satt dato 
for årsmøter, og du som medlem får 

innkalling på E-post så snart dato er 
satt og minst 4 uker før møtet. Ikke 
alle medlemmer tilhører et lag, og det 
er selvsagt noe vi også jobber med, å få 
lokallag i alle fylker. Hvis du kunne tenke 
deg å tilhøre eller starte et lokallag og 
være en del av styret, er det fint hvis 
du kontakter hovedkontoret. Vi ønsker 
flere ungdommer inn i organisasjonen 
også, så et av målene fremover er 
å starte opp flere ungdomslag, få 
flere ungdomsmedlemmer og å få 
aktiviteten tilbake der det ble startet 
ungdomslag en gang. 

Jeg håper dere får en fin påske og at 
vi alle får lov til å bevege oss litt mer 
friere. Ta vare på deg selv og de rundt 
deg.

Trine Lund
Forbundssekretær

Det har vært vanskelig å 
arrangere konferanser i disse 
tider. Vi har prøvd å få til digitale 
konferanser, men det her vært 
vanskelig å finne innledere. Vi 
håper det etter hvert er mulig å 
arrangere fysiske konferanser 
igjen, og har satt opp følgende 
datoer til.

Digital konferanse:
Gjøvik 23. mars, Moss 23. 
april, Molde 9. juni, Arendal 
21. september, Notodden 26. 
oktober, Tønsberg 27. oktober, 
Harstad 2. november og Tromsø 
4. november.

Eldre og rus
Bodø 31. mai, Alta 2. juni, Moss 
8. juni, Molde 10. juni, Arendal 
22. september og Stavanger 28. 
september.

Ruspolitiske 
konferanser

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

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

Anne Sollie Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord.  
Nestleder tlf 412 57 876 / e-post: annehem2411@gmail.com

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

Elin Tamnes, Tamnesveien 1008, 7370 Brekkebygd  
tlf 951 66 421 / e-post: runetam@frisurf.no

Kai Robert Johansen, Åsveien 24, 1712 Grålum 
tlf 915 99 633 / e-post: kairobert@kairobert.no

Bjarne Mostaul, Skaugårdgt 2 K, 3970 Langesund  
tlf 922 64 686 / e-post: mostaul@online.no

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

Anne E. Norskag, Romoslia 19B, 7029 Trondheim 
Tlf 959 39 096 / e-post: annnord@vktv.no

Renate Van Gemert, Grevlingvn 2, 4818 Færvik 
Tlf 948 28 657 / e-post: agder.aef@gmail.no

Asle Lorch-Falch, Vilsbergvn 130, 2240 Magnor 
Tlf: 975 98 316 / e-post: fam.falch@bbnett.no

Ellinor Skjelstad, Vestre Veaveg 50, 4275 Søvelandsvik 
Tlf: 992 39 579 / e-post: skjelstad_87_@hotmail.com

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

Forbundsstyret 2020-2024

Forbundskontoret
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