
AEFINF
ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND

02 • 2021

«Hun deltok på leir på Ullerøy i fjor. Foreldrene forteller at 
de fikk hjem en helt nye jente, en jente som var fri, glad 
og mer pratsom. I hverdagen har hun lite venner, og har 
begrenset sosial kontakt med jevnaldrende. Ungdommene 
hun møtte på leir i fjor er mennesker som hun ser på som 
sine beste venner, og som hun gleder seg til å se igjen.»

Fellesskap på hjul er et samarbeidsprosjekt mellom 
Moss kommune og Fontenehuset Rygge, Frelsesarmeen, 
Varmestua, Kirkens Bymisjon og Evangeliesenteret. 
Målet er å tilby innbyggerne et fellesskap i ulike 
nærmiljøer i Moss. De neste månedene skal bilen rulle 
rundt i kommunen og møte folk der de er. Noen ganger 
har de med kaffe og vafler, andre ganger et ambulerende 
vaksine-team. Men det de alltid har med er tid til å ta en 
god prat. Kom gjerne bortom hvis du ser dem.

Vi arrangerer høstleire i uke 40 og 41 på Biri for 
barn 9 – 13 år.

Sommerleirene 
er fulle med 
ventelister!

U
tdraget er hentet fra 
en av de mange søk-
nadene vi har mottatt 
til årets leirer. Det 

var mange barn og unge som 
i fjor søkte på våre leirer – til 
både barneleir, ungdomsleir 
og leirene våre for enslige 
forsørgere med barn.
Til årets ungdomsleir ser vi 
at det er svært mange av 
fjorårets deltakere som har 
søkt om plass igjen i år, og det 
gleder oss når vi får høre at 
de har holdt kontakten siden 
i fjor sommer og sammen har 
planlagt hvilken uke de skal 
søke om å få delta på. Det 
viser at dette betyr noe, og at 
vi skaper en møteplass som 
blir viktig utover den ene uken 
de er sammen på leir.
For mange barn og unge er lei-
rene en mulighet til å bli kjent 

med jevnaldrende fra andre 
skoler og andre kommuner. De 
kan få en liten restart, utenfor 
det faste miljøet hvor mange 
av de opplever at gruppedyna-
mikken kan være litt låst.
Vi har mottatt 150 påmeldin-
ger for til sammen 320 barn, 
unge og mødre/fedre. 
Vi er hvert eneste år avhen-
gige av leirledere, frivillige 
som stiller opp og henter og 
kjører deltakere til og fra leir 
og kollektivtransport – og ikke 
minst økonomisk støtte for å 
gjennomføre leirene. Har du 
eller din virksomhet mulighet 
til å bidra, så setter vi stor 
pris på det og håper du vil ta 
kontakt! 
Vi gleder oss til å ta imot årets 
leirdeltakere til våre totalt 6 
leirer fordelt på Strandstua, 
Solbukta og Ullerøy

Høstleire på Biri

Fellesskap på hjul i Moss
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Kjære AEF-venner!
Etter et og et halvt 
år med pandemi 
ser det nå endelig 
ut som vi snart kan 
møtes igjen. Det 
første vi starter 
med er årets 
leirsesong som nå 
står for døra. Her 
gir vi gjennom 6 
ukesleire et bredt 
leirtilbud til barn, 
ungdom og enslige forsørgere med barn. 
Vi takker alle frivillige som stiller opp som 
leirledere.

På den politiske fronten er vi svært fornøyd 
med det vedtaket som Arbeiderpartiets 
landsmøte gjorde når det gjaldt rusreformen. 
I likhet med oss i AEF var ikke Arbeiderpartiet 
fornøyd med helheten i rusreformen, som 
manglet både forebygging, behandling og 
ettervern.

Landsmøtet var opptatt av å ha flere tanker 
i hodet på en gang, og kunne tilby helsehjelp 
i stedet for straff samtidig som landsmøtet 
sa et klart nei til avkriminalisering. Dette 
er viktig for at ungdom ikke skal få lettere 
tilgang til stoffer. Partiet vil arbeide for en 
ansvarlig og solidarisk ruspolitikk som holder 
bruken av illegale rusmidler lav.

Narkotika skal fortsatt være forbudt.  I AEF 
gleder vi oss til å få et regjeringsskifte med 
en rødgrønn regjering vi kan spille på lag med 
i ruspolitikken og dermed legge grunnlaget 
for en ny og langt bedre rusreform.

Vi oppfordrer lag og medlemmer til å 
delta i den viktige valgkampen frem til 
stortingsvalget.

På forbundskontoret har vi en rollups til 
hvert lag – kontakt oss når dere trenger den.

Så snart valget er over vil vi tilby kurs, 
samling av forbundsstyret og selvsagt årets 
organisasjonskonferanse som er i oktober.  
Vi vil også være tilstede et par dager på 
Arendalsuka med stands.

Men frem til dette ønsker vi dere alle en 
riktig god og velfortjent sommerferie!  Og 
ikke nøl med å kontakte oss om dere ønsker 
materiell eller hjelp i ukene fremover.

Inger-Christin Torp 
Forbundsleder

Arendalsuka finner sted i uke 33 og AEF skal 
stå på stand tirsdag 17. august fra kl. 11 til 17 
og onsdag 18. august fra kl. 11 til 14 i teltet til 
ACTIS. Her vil vi dele ut brosjyrer og verve nye 
medlemmer. Ta gjerne turen innom hvis du er i 
området!

Nå er det valgkamp 
– la oss gjøre oss 
synlige!

La oss gå ut i gatene 
i valgkampen!

Vi har fått nye fine roll-up 
til alle lag og vi oppfordrer 
til å ha stand i sentrum i 
valgkampen. Brosjyrer, 
vervemateriell og Actis sin 
valgkamp-brosjyre kan 
dere få sammen med 
roll-up fra oss. Bare ta 
kontakt.  
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Etter et drøyt år med pandemi ønsker 
vi å komme med noen betraktninger. 
Da landet stengte ned 12. mars i fjor 
så kom det som et sjokk for alle. 
Ingen ville trodd dette skulle vare 
så lenge. Kanskje bra vi ikke var klar 
over det da. Ord som covid, kohort 
og corona ble dagligdags. Videre ble 
anitbac, munnbind, hjemmekontor og 
Teams møter en ny del av vår hverdag. 
Etter hvert ble det også utrolige mange 
anbefalinger og påbud som gjalt vårt 
private liv. Det ble bestemt hvor mange 
gjester du kunne ha i ditt private hjem, 
og hvor mange dere kunne møtes ute. 
Det ble påbud om munnbind overalt 
hvor man ikke kan holde en meters 
avstand. Det ble også bestemt hvor 
man kunne reise, og man ble satt i 
karantene om man hadde vært uten-
lands. Etter hvert ble man også pålagt 
karantenehotell til 500 kr pr døgn.

AEF har hatt mye hjemmekontor dette 
året, men en har alltid vært på konto-
ret. Alle våre ruspolitiske konferanser 
ble avlyst eller utsatt. Videre ble stort 
sett alle våre møter i Arbeiderparti, 
forbund og pensjonistforbund avlyst. 
Vi var veldig spent på om fjorårets 
sommerleire kunne gjennomføres, og 

heldigvis klarte vi det. Høstleirene på 
Biri ble avlyst. Høsten ble litt mer åpen, 
og vi klarte å avholde vårt landsmøte 
fysisk i oktober. Vårt julemøte ble 
avlyst og forbundsstyremøter ble over 
Teams. Teams var en helt ny måte å 
møtes på som 
vi etter hvert 
mestret bra. 
Nå i 2021 har 
vi hatt fem 
ruspolitiske/
Eldre og rus 
konferanser 
p å  Te a m s 
med bra antall 
p å m e l d t e . 
Trond Ivar 
Hansen har 
gjort en kjem-
pejobb her. 
Har lært seg alt selv og Teams kon-
feransene går veldig bra. Vi har også 
hatt to Teams orienteringer om AEF til 
fagforbund i 2021. Nå står vi foran en 
ny sommerleir sesong, og vi tar sikte 
på at vi kan gjennomføre leirene på 
normal måte.

Vi merker veldig godt at vi ikke er ute 
blant folk og snakker om AEF lenger, for 

vervearbeidet er meget vanskelig når 
vi ikke får snakket med folk. Ber derfor 
om hjelp til å verve nye medlemmer. 
Kjenner du noen som kunne tenke seg å 
støtte oss med et medlemskap så verv 
vedkommende. Da er du med i trek-

ningen av flotte 
premier på vår 
organisasjons-
konferanse i 
oktober.

Dette har 
også vært et 
år hvor mange 
har levd veldig 
isolert og det 
er veldig mye 
ensomhet i alle 
aldre. Det er 
heldigvis økte 
bevilgninger til 

psykisk helse, og det trengs for stadig 
fler sliter med sin psykiske helse etter 
et år med isolasjon og ensomhet. Vi 
oppfordre alle som leser dette til å ta 
en telefon eller annen kontakt med 
noen du vet sitter alene.

Nå er vi heldigvis godt i gang med 
vaksinering, og håper vi etter hvert kan 
få tilbake vår normale hverdag igjen.

Kjenner du noen 
som kunne 
tenke seg å 

støtte oss med 
et medlemskap 

så verv 
vedkommende!

Et drøyt år med pandemi
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Høring; Bufdir sender på vegne av 
BFD forslag til forskrift om Nasjonal 
tilskuddsordning for å inkludere 
barn og unge.
Forbundsstyret drøftet forslag 
til forskrift om nasjonal 
tilskuddsordning for å inkludere 
barn og unge, som Barne- 
ungdoms- og familiedirektoratet 
har sendt på vegne av Barne- og 
familiedepartementet. Det var en 
diskusjon om hvorvidt frivillige 
organisasjoner vil bli nedprioritert i 
forhold til kommunene når det gjelder 
størrelsen på bevilgningen.

Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
vil i den sammenheng rette 
oppmerksomheten på forslaget 
om sammenslåing av de tre 
tilskuddsordningene som helt klart vil 
ha en rekke gunstige virkninger men 
hvor vi likevel er bekymret for at det 
kan gå på bekostning av tilskuddet 
som i dag går til frivilligheten.

Det er svært viktig at dagens 
fordeling opprettholdes slik at 
frivillige organisasjoner fortsatt kan 
være med å gi tilbud til barn og unge 
fra lavinntektsfamilier.

Forslaget om å opprette en egen 
aktivitetstype for frivilligheten 
støtter vi, men håper minimumsbeløp 
for søknad ikke settes alt for høyt.

For øvrig støtter vi det fremlagte 
forslag til regelverk.

Høring; NOU 2020:14 Ny barnelov
Forbundsstyret drøftet den nye 
barneloven og var spesielt opptatt av 
hvem som kan kreve samvær utover 
foreldrene. Det var diskusjon rundt 
samvær hvor vi er kritiske til at dette 
blir for mange.

Arbeiderbevegelsens Rus- og 

Sosialpolitiske Forbund støtter 
forslaget til ny barnelov, men vil 
påpeke følgende i forhold til § 8-9 
samværet for andre enn foreldre;

Ved slikt samvær må ikke kretsen 
av personer som gis samvær med 
barnet bli for stor. Barnets beste 
må hele tiden stå i fokus og være 
avgjørende.

Høring; HOD forslag til endringer i 
helsepersonelloven
Helse- og omsorgsdepartementet 
sender på høring, forslag til 
endringer i helsepersonelloven, 
pasient- og brukerrettighetsloven 
mv. om administrative reaksjoner 
og tilsynsmyndighetenes 
saksbehandling av henvendelser om 
pliktbrudd.

AEF støtter forslaget og har ingen 
ytterligere bemerkninger.

Høring om forslag til lov om tilgang 
til taushetsbelagte opplysninger 
mv. for utvalg som skal gjennomgå 
tilsynssaker der helsepersonell har 
begått overgrep mot pasienter i 
perioden 2010 til 2020
Helse- og omsorgsdepartementet 
har sendt på høring forslag til lov 
om tilgang til taushetsbelagte 
opplysninger, opplysningsplikt, 
taushetsplikt mv. for utvalg som 
skal undersøke statsforvalternes, 
Statens helsetilsyns og 
Statens helsepersonellnemnds 
saksbehandling i saker som gjelder 
overgrep begått av helsepersonell 
mot pasienter i perioden 2010 til 
2020

AEF hadde ingen bemerkninger til 
høringen. 

Politiske høringer Ruspolitiske, 
eldre og 
rus-konferanser
I år som alle andre har vi 
slitt med å kunne ha fysiske 
konferanser. Vi måtte 
også lære oss å ha digitale 
konferanser som vi nå føler at 
vi også har fått taket på.
Vi har hatt 3 digitale 
konferanser med tema 
eldre og rus med bra besøk. 
Vi har hatt og har et godt 
samarbeid med Fred Rune 
Rahm fra Korus-Sør på disse 
konferansene. Han har også 
skrevet bok om dette emnet.  
Vi har også hatt digitalt 
møte med legeforeningen og 
diskutert fastlegenes rolle i å 
informere pasientene sine om 
medikamenter kombinasjon 
alkohol.

Vi har også hatt 3  digitale 
ruspolitiske konferanser med 
veldig bra besøk. Vi har på våre 
konferanser begynt å sette 
mere fokus på pårørende til 
rusmisbrukere. Da har vi vært 
så heldige å fått med oss Bjørn 
Ole Helliksen, Fagkonsulent 
N.K.S Veiledningssenter for 
pårørende Sør-øst Norge.

Vi har et godt samarbeide med 
fagskoler og videregående 
skoler når det gjelder våre 
konferanser.Vi satser på at vi 
kommer i gang med fysiske 
konferanser fra høsten av, noe 
vi gleder oss til.

Vi har planlagt mange 
konferanser i høst. Ruspolitiske 
konferanser blir det i Arendal, 
Notodden, Tønsberg, Harstad, 
Tromsø, Lillehammer, 
Trondheim og Fredrikstad.

Eldre og rus-konferanser blir 
det i Arendal, Stavanger og 
Sarpsborg.
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Sverre Myrli, fra Lillestrøm 
Arbeiderparti, er 
2.kandidat i Akershus.

Stem på Sverre! Stem 
Arbeiderparti!    

Vi kan hjelpe deg med alt 
innen reklame og profilering

Storveien 8, 1816 Skiptvet
tlf: 468 02 209 epost: hilde@ppnorge.no

Se våre hjemmesider for mer inspirasjon

www.ppnorge.no
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Avd 023 Raufoss Jern-og 
Metallarbeiderforening ønsker 

alle en god sommer!

Vi ønsker alle en riktig god 
sommer !

Si JA til fellesskapet på jobben!

Velkommen som medlem: 
• Send SMS Fagforbundet medlem til 1980 Fagforbundet.

• Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg tar du en viktig og riktig 
beslutning!

• For å opprettholde en god og trygg velferdsstat er vi avhengig av å ha deg med på laget!
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Stavanger 
Arbeiderparti

Røros 
Arbeiderparti

Avd 159 Båtsfjord

Avd 7 Sør-Vest

E P
ENERGIANSATTES PERSONALFORENING 
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Forbundssekretærens hjørne
Nå ser det endelig ut som vi går et mer 
åpent samfunn i møte. Endelig skal vi 
få treffe hverandre igjen, eller? 12. mars 
2020 er vel en dato de fleste kommer 
til å huske, så får vi inderlig håpe at 
sommeren 2021 blir en sommer vi kan 
tenke tilbake på da Norge åpnet opp 
igjen for fullt. Vi i AEF har også kjent på 
kroppen det å ikke få gjort den jobben vi 
så gjerne skulle gjort det siste året, men 
på et vis så har vi klart å få til veldig mye 
takket være sosiale medier og digitale 
verktøy. Vi har gjennomført digitale 
konferanser, både i 2020 og så langt 
i 2021. På en måte har vi vært heldige 
også, i juni 2020 gjennomførte vi leirle-
derkurs, sommeren 2020 gjennomførte 
vi 6 uker med sommerleirer, i oktober 
gjennomførte vi landsmøte… jo, jeg vil 
si vi har vært heldige, tross alt. Når dere 
får dette AEF-info, er vi vel ganske nære 
ved å starte opp årets leirer og vi har 
gjennomført et leirlederkurs for alle 
våre flotte leirledere. I sommer tilbyr 
vi 1 uke barneleir (8-12 år), 2 uker med 
ungdomsleirer (13-17 år) og 3 uker med 
leir for enslige forsørgere med barn i 
alle aldre. Ca 250 deltakere får tilbud i 
sommer. I høstferien, ukene 40 og 41, 
er det også rundt 40 barn fra 9 til 13 år 
som vil få et tilbud.  Arendalsuka arran-
geres fra 16 til 20. august. Onsdag 18 og 
torsdag 19. kan dere finne oss på stand 
i teltet som Actis setter opp for sine 
medlemsorganisasjoner. Vi setter pris 
på om du som er i nærheten kommer 

innom og sier hei. 
I oktober, nærmere bestemt fredag 

22 til søndag 24, holdes årets organi-
sasjonskonferanse. De fleste lagene 
valgte på årsmøtene sine hvem som 
skal delta, men har du et ønske om å bli 
bedre kjent med organisasjonen og bli 
mer aktiv i ditt nærmiljø, så ta kontakt 
med ditt lokallag for å høre om det er 
en mulighet for å delta. Vi jobber med å 
finne et egnet hotell rundt Gardermoen 
for å gjøre det enklest mulig for alle 
som kommer med fly eller tog. 

Til slutt vil jeg få ønske dere en riktig 
god sommer. Håper dere får treffe fami-
lie og venner igjen. Forbundskontoret er 
bemannet i hele sommer, så det er bare 
å ta kontakt om det skulle være noe.

Trine Lund
Forbundssekretær

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, Skilsøveien 376, 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

Tommy Aalen, prosjektmedarbeider 
tommy_aalen@yahoo.no / 926 96 288

Forbundsstyret 2020-2024

Forbundskontoret

Vi ønsker alle 
en riktig god 

sommer!
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