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Hvert år dør rundt 260 personer av 
overdose. Dette utgjør i snitt fem 
mennesker hver uke. Fire av fem 
dødsfall skyldes inntak av rusmidler 

med sprøyte. Overdoser rammer 
alle samfunnslag. Det angår oss 

alle, som offer, pårørende, 
hjelpeapparatet eller som 

medmennesker. Vi kan 
redde liv. Dagen skal 
brukes til å minnes de vi 
har mistet i overdose. Den 
er også viktig for å skape 

bevissthet og engasjement 
for forbyggende arbeid. 

Dagen markeres over hele 
verden med ulike arrangement, 

også i Norge. Marianne Bjørnstad 
fra Sarpsborg AEF sto på stand og 
serverte suppe med Kirkens Bymisjon.

VERDENS 
OVERDOSEDAG

31. august

Det er helt uansvarlig å 
utvide salgstiden for 
alkohol til kl. 23.00 i 

dagligvarebutikkene og til 
kl. 20.00 på Vinmonopolet. 
Dette kombinert med å tillate 
salg av alkohol med opptil 8% 
i dagligvarebutikkene vil være 
virkemidler som garantert vil 
øke alkoholkonsumet betydelig 
blant den norske befolkningen. 

Det er en kraftig og uaksep-
tabel liberaliseringspolitikk 
Høyre her tar til orde for. Vi 
er overbevist om at dette er 
helt feil medisin i en tid hvor 
velferdsstaten er under press. 
Økt alkoholkonsum gir økte 
skader, økte problemer for 
enkeltpersoner og for sam-
funnet som helhet. Dette igjen 
fører til dårligere folkehelse. Vi 

trenger en alkoholpolitikk som 
bidrar til å utjevne sosiale hel-
seforskjeller – ikke til å øke de.

AEF vil i stedet støtte opp 
om dagens alkoholpolitikk, og 
heller foreslå og kutte kvotene 
for innførsel av alkohol til 
Norge tilbake dit de var før 
nåværende regjering økte de. 
Dette vil også være et bidrag til 
å bremse grensehandelen. AEF 

vil også foreslå innstrammin-
ger i reklameforbudet når det 
gjelder alkohol slik at tekstre-
klame ikke lenger blir lovlig. 
Og vi vil gjenta vårt krav om 
at taxfree-salget legges under 
Vinmonopolet når nåværende 
anbudsperiode går ut.

Nei til liberalisering av norsk 
alkoholpolitikk
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) tar sterk avstand fra den 
liberaliseringen av norsk alkoholpolitikk som foreslås av Høyres programkomite. 
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Kjære venner!

I annerledes
året 2020 
skulle vi ha 
avholdt vårs 
landsmøte i 
juni. Dette ble 
som en følge 
av at Korona 
viruset førte 
til nedstenging 
av Norge 
umulig. Flere 
av laga måtte utsette sine årsmøter fra 
mars til juni, august og september. Nå 
har alle kommet i mål.

AEF avholder sitt landsmøte på hotell 
Klubben i Tønsberg fra 23 til 25.oktober. 
Vi får besøk av Tønsbergs ordfører Anne 
Rygh Pedersen, og sentralstyremedlem i 
Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant 
fra Vestfold Maria Aasen-Svensrud som 
skal innlede om aktuelle politiske saker 
for oss.

Landsmøte skal behandle alle 
ordinære landsmøtesaker, vedtatt 
nytt handlingsprogram, plattform for 
forebyggende arbeid blant gravide, 
plattform mot sosiale helseforskjeller og 
en ruspolitisk plattform.

Det vil også bli kulturinnslag og sosialt 
samvær. Vi gleder oss til å ønske dere 
velkommen!

Vi har mange og viktige saker å kjempe 
for også i års som kommer. Det er sterke 
krefter rundt oss som foreslår kraftige 
liberaliseringer i alkoholpolitikken. Høyres 
programkomite går for helt uakseptable 
forslag som vil føre til langt høyere 
alkoholkonsum i samfunnet vårt.

Vi ser også stadige angrep på det 
velferdssamfunnet som vi alle er så  
glade i.

I AEF vil vi slå ring om 
velferdssamfunnet og bidra til å utvikle 
det videre slik at også de som faller 
utenfor skal sikres.

Alle barn og unge fortjener gode 
velferdstilbud og gode opplevelser i ferie 
og fritid med sine nære.

Alle som blir rusavhengige fortjener 
hjelp til å komme seg ut av det.

Alle eldre fortjener god omsorg og 
mulighet for en aktiv pensjonisttilværelse

IngerChristin Torp 
Forbundsleder

Vi retter en stor takk til alle butikker som 
har støttet leirene våre for barn, ungdom og 
enslige forsørgere med barn i sommer! Vi 
er glade for at dere deler vårt engasjement 
for barn og unge, og for at de får et 
ferietilbud. Takk til følgende butikker for at 
gjennomføringen av årets leire har vært mulig:

Kiwi, Grua, Coop Extra Biri, Rema 1000, Gjøvik, 
Coop Prix Gjøvik, Coop Extra Hunndalen, 
Kiwi Lillehammer, Bunnpris Roa, Europris 
Gran, CC Mat Lillehammer, Kiwi Biri, Borg 
bryggerier Sarpsborg, Brynildsens fabrikker, 
Prozo Sarpsborg, Boots apotek Lande, Løven 
apotek1 Sarpsborg, Ark Bokhandel i Torvbyen, 
Gårdbutikken i Råde, Kiwi Kurland, Kiwi Grålum, 
Kiwi Borgenhaugen, Kiwi Borgarvn, Kiwi 
Frydenberg, Kiwi Årum, Kiwi Onsøyvn, Kiwi 
Kråkerøyhallen, Kiwi Råde, Rema1000, Stadion, 
Rema 1000, Borgarvn, Rema1000 Iseveien, Coop 
Manstad, Coop Kurland, Coop Borgenhaugen, 
Coop prix  Torsnesvn , Coop prix Råde, Europris 
Kråkerøy, Europris Tunejordet, Europris 
hovedlager Østfold, Meny Stopp, Joker Svinndal, 
Joker Folkestad, Kiwi Råbekken, Rema 1000, 
Hassingvn, Rema 1000 Grålum, Coop Gressvik, 
Rema 1000 Tunejordet, Joker Vikane Gressvik, 
Kiwi Saltnes, Kiwi Vestkilen, Kiwi Lisleby, Kiwi 
Kråkerøy, Fasvo                                                                                            

Takk for all hjelp!

Oppland AEF arrangerte  en 
aktivitetsdag for beboere og 
ansatte ved Frøystadtunet 
Omsorgsboliger. Det 
var orientering om AEF, 
grilling, Norsk Folkehjelp 
viste førstehjelp og 
utlodning. Beboerne var 
aktive og storkoste seg på 
aktivitetsdagen.

Aktivitetsdag
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Vi legger frem tre plattformer til landsmøte. Det er satt 
ned arbeidsgrupper til hver plattform.

Forebyggende arbeid rundt alkohol 
og graviditet
Leder:Anne Sollie Hem
Sekretær: Trond Ivar Hansen
Vi ønsker å fokusere på gravide og 
drikking av alkohol I svangerskapet. 
Dette da det i dag forskes svært mye 
på andre rusmidler, og det eksisterer 
flere behandlingstilbud til mødre og 
barn med illegal og kjent rusmisbruk. 
Bruk og misbruk av alkohol kan være 
bade skjult og skambelagt, men også 
vanskelig å oppdage, da denne type rus 
er lovlig I Norge. Antall barn som fødes 
etter å ha blitt eksponert for alkohol i 
svangerskapet anser vi som høyere enn 
oppgitt, da det av overnevnte grunner 
kan være store mørketall på området. 
Vi velger derfor å se barn som er utsatt 
for alkohol før og etter fødsel, og en 
aktuell problemstilling her vil være 
hvordan man skal fange opp disse 
barna og disse kvinnene.

Plattform for sosiale forskjeller 
Leder: Inger-Christin Torp
Sekretær: Line Olsen
Her har vi tatt opp en del aktuelle 
temaer som utdanningsforskjeller i 
Norge, frafall fra videregående skole, 
inntektsforskjeller, fattigdom, inn-
vandringens betydning for utvikling av 
barnefattigdom, forskjeller i levealder, 
universelle virkemidler kontra helt 
målrettede, rus og sosiale forskjeller, 
hvordan øker forskjellene i Norge, 

arbeidsledighet, sosial ulikhet og helse, 
inntektssystemets sosiale forskjeller 
og skattepolitikk-utjevning

Ruspolitisk plattform
Leder: Svein Magne Johannessen
Sekrtær: Desirè Craggs
Kommunene følger regelverket for 
skjenkebestemmelser, bevillinger og 
kontrolltiltak. Brudd på regelverket for 
skjenkebestemmelser og bevillinger får 
konsekvenser. Forbudet mot alkohol-
reklame opprettholdes og forsterkes. 
Forbudet mot hasj og andre narkotiske 
stoffer opprettholdes. Kommunene 
følger opptrappingsplanen for rusfeltet 
og øker innsatsen i rusomsorgen. Det 
gis mer opplysning til ungdom, unge 
voksne, foreldre, arbeidsgivere og eldre 
om konsekvensene av alkohol og andre 
rusmidler. Alle kommuner tilbyr et lav-
terskeltilbud innen rus og psykiatri. Det 
må være nok behandlingskapasitet til å 
kunne gi et allsidig tilbud for rusavhen-
gige, deriblant tilbud som fører til full 
rusfrihet. Et hvert behandlingstilbud 
må ha krav om et organisert og godt 
ettervern. Det jobbes for å beholde 
eksisterende rusfrie soner, og at det 
gis incentiv som bidrar til å øke antall 
rusfrie soner som arrangementer, 
steder og miljøer. Alle kommuner har 
tilbud i egenregi, eller i samarbeid med 
Natteravnene, som er med på å trygge 
bysentrum og nærmiljøer på kveldstid.

Landsmøtet står for tur!

Harmonisere og styrke samar-
beidsbestemmelser. Lovfeste en 
tydelig plikt for kommunen til å 
avklare hvilken velferdstjeneste 
som skal samordnetjenestetil-
budet. Innføre en rett til bar-
nekoordinator for familier med 
barn eller som venter barn med 
alvorlig sykdom, skade eller 
nedsatt funksjonsevne, og som 
vil ha behov for langvarige og 
sammensatte eller koordinerte 
helse- og omsorgstjenester 
og andre velferdstjenester. 
Harmonisere reglene om 
individuell plan. Innføre en plikt 
til å medvirke i arbeidet med 
individuell plan, og innføre en 
felles forskrift om individuell 
plan.

AEF støtter dette og har ikke 
noe å tilføye.                                                                    

AEF slutter seg til forslagene 
i høringsdokumentet, men vil 
også påpeke følgende:
Minimum 1% av omsetnin-
gen settes av til behandling av 
spill-problemer. 

AEF er bekymret for barn og 
unge som ruser seg på diverse 
spill på internett, og som kom-
mer inn i en transe. Spill kan 
utløse avhengighet, det må sat-
ses mye på forebyggende arbeid 
på dette området.  

AEF ber også om at det prio-
riteres midler til forskning på 
hvordan spillavhengighet kan 
stoppes blant barn og unge.

Høring om forslag til 
ny lov om pengespill

Høring av forslag til 
regelverks endringer 
for barn og unge 
som har behov 
for et sammensatt 
tjenestebehov
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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: anne@roadtrip.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2016-2020

Forbundskontoret

Forbundssekretærens hjørne

September er her og vi nærmer oss 
raskt landsmøte som avholdes 
23-25. oktober i Tønsberg. Det 

er litt rart å skulle jobbe som om alt 
er helt normalt i disse korona-tider. Vi 
kan jo ikke annet enn å håpe på at alt 
blir bedre, det vil det jo bli, spørsmålet 
er bare NÅR?

Nå ser det ut til at gjennomføring av 
landsmøte skal gå greit. Det blir rundt 
45-50 deltagere og det skal gå fint når 
vi får et lokale hvor det under normale 
forhold er plass til rundt 100 personer. 
Vi føler oss trygge på at personalet på 
hotellet gjør alt for at vi skal få en trygg 
gjennomføring av landsmøte. 

Vi har gjennomført 6 sommerleirer 
med til sammen 242 deltagere. Jeg vil 
rette en stor takk til alle leirlederne som 
har vært så sporty og så opptatt av at 
barn og unge, og enslige forsørgere 
skulle få oppleve en positiv sommer-
ferie tross. 

Vi er så glade for at vi bestemte 
oss for å opprettholde tilbudet om 
sommerleir, at vi ikke tok avgjørelsen 
som mange andre organisasjoner, og 
avlyste sommerleirene.    

Vi har vært på besøk i pensjonistfore-
ninger, arrangert dagskonferanser om 
eldre og rus, og arrangert ruspolitiske 
konferanser. Det handler om å ta for-
håndsregler og å følge alle rådene fra 
Folkehelseinstituttet. Gjør man det så 
går det som oftest bra. 

Alt vi har arrangert har gått bra så 

langt, vi har ikke fått tilbakemeldinger 
om smitte og vi har holdt oss friske her 
på hovedkontoret i Sarpsborg også. 

Vi håper at 2021 skal bli et mye bedre 
år enn 2020 hva pandemien angår. Vi 
håper på stor aktivitet i lagene våre, 
vi håper vi igjen kan reise rundt og 
informere om AEF, vi håper vi kan 
stå på stand på arrangement og ikke 
minst verve mange nye medlemmer. 
Medlemmer er veldig viktig, både 
de som ønsker å bidra rundt om i 
lokallagene og støttemedlemmer. Alle 
medlemmer, aktive og passive er vik-
tige for at vi skal kunne drive forbundet 
videre og gjøre den jobben landsmøtet 
vedtar at vi skal jobbe med i perioden. 
Vær kreativ, finn nye måter å verve på. 

Håper du får en fin høst, ta vare på 
deg selv og de rundt deg. 

Trine Lund
Forbundssekretær

Vi hadde konferanse i Vestnes 
tirsdag 15. september. Det 
er konferanse i Stavanger 
torsdag 1. oktober, som det er 
bra med påmelding som blir 
gjennomført. Vi håper at vi skal 
klare å gjennomføre Drammen 
som er satt til 6. oktober, Røros 
19. november og Sarpsborg 20. 
november.

Vi jobber også med å få 
til konferanser i Arendal, 
Notodden, Gjøvik, Lillestrøm, 
Haugesund og Tønsberg. Pga 
store forskjeller fra kommune 
til kommune og Covid 19 må vi 
ta en dag av gangen. Vi prøver å 
gjennomføre flest mulig i løpet 
av 2020.

Eldre og rus
Vi har også gjennomført to Eldre 
og rus-konferanser i Bergen og 
Tromsø med god påmelding. 
Videre skal vi ha konferanser i 
Lillehammer 22.09, Porsgrunn 
21.10, Fredrikstad 18.11, Oslo 
26.11 og Risør 1.12. Da er vi 
i gang og følger med antall i 
lokalene, rensing og div. andre 
tiltak. Konferansene våre skal 
være sikre å delta på.

Ruspolitiske 
konferanser
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