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Monrad Menes har vært medlem siden 
21.01.1977 -43 år-. Han har hatt flere 
tillitsverv i tidligere Vestfold AEF, og ikke 
minst jobbet aktivt med å arrangere 
sommerleirer i regi av Barnas Ferieklubb 
(nå Ferieklubben for barn og ungdom).

Han har representert Larvik AEF og senere 
Vestfold og Telemark AEF på landsmøter 
og andre sentrale arrangement ved flere 
anledninger. Monrad har også vært aktiv 
i samfunnsnyttig arbeid i andre deler av 
arbeiderbevegelsen.

ÆRESMEDLEM
Gratulerer til Monrad Menes fra 
Vestfold og Telemark som ble 
utnevnt til æresmedlem i AEF 
på Landsmøte 2020.

L
andsmøtet åpnet fredag 
med et kulturinnslag av 
Elling Sollie Hem, deret-
ter kom ordfører Anne 

Rygh Pedersen og ønsket oss 
velkommen til Tønsberg. Vi fikk 
orientering og debatt om våre 
tre nye plattformer. Ruspolitisk 
plattform, plattform for å 
motvirke sosiale forskjeller og 
plattform for forebyggende 
arbeid rundt alkohol og gravi-
ditet. Vi vedtok ny kontingent 
for kollektive medlemmer 
til kr 300,-. Deretter fikk vi 
en hilsning på Teams fra vår 
søskenorganisasjon i Sverige 
Verdandi.

Lørdag startet med innled-
ning om aktuelle politiske saker 
v/ stortingsrepresentant Maria 
Aasen-Svensrud, deretter 

debatt og oppsummering. Så 
gikk vi gjennom beretning for 
perioden, regnskap og kontroll-
komiteens beretning. Deretter 
ble det innledning om forslag 
til visjon og handlingsprogram 
2020-2024. Debatt og opp-
summering. Vi behandlet ved-
tekter, forslag om å utnevne 
æresmedlem og fremlegg av 
uttalelser. På kvelden hadde 
vi landsmøtemiddag, konsert 
med Elling Sollie Hem, loddsalg 
samt overrekkelse av premier 
til vervekonkurransen og utde-
ling av plakett til æresmedlem 
Monrad Menes.

Søndag ble redaksjons-
komiteens innstillinger lagt 
frem. Vi fikk høre Rita Nilsen 
som har lang yrkeserfaring i 
rus- og kriminalomsorgen og 

egenerfaring i rus og psyki-
atri digitalt fortelle om sine 
erfaringer og jobben hun gjør 
i dag. Så var det behandling 
av redaksjonskomiteens inn-
stillinger, før vi avsluttet med 
valg av nytt forbundsstyre og 
kontrollkomite.

Landsmøte 2020
Vi hadde et fantastisk bra landsmøte 23-25.oktober på Hotel Kubben i Tønsberg. 
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Hei alle sammen!
Håper alle har det bra i 
denne rare tiden.  Vi har nå 
lagt landsmøte bak oss og 
er klare for en ny periode. 
Takk til dere som vi takket 
av ved dette landsmøtet 
og velkommen til innsats 
til dere som ble valgt på 
landsmøtet.

Landsmøtet fattet mange 
gode vedtak som vi nå skal 
arbeide for at blir virkelighet. 
Vi er allerede i gang ved at 
våre uttalelser er sendt alle 
stortingsgruppene til de politiske partiene.  Mange av oss 
har satt inn et ekstra støt mot Arbeiderpartiet og både 
den pågående debatten om nytt partiprogram og den 
mer generelle posten for innkomne forslag.  Her føler jeg 
at vi får godt gjennomslag denne gangen.

Nå nærmer det seg at det nye forbundsstyret skal 
samles for første gang for å planlegge arbeidet i 
2021, og det gleder jeg meg til. Det oppleves tungt 
å komme videre med arbeidet uten og kunne møtes 
fysisk, samtidig må vi lære oss å bruke de tekniske 
hjelpemidlene i arbeidet vårt.

Selv i dette rare året 2020 har vi faktisk fått utrettet en 
hel del.  Vi har besøkt 6 pensjonistforeninger med nesten 
200 deltakere, hatt to informasjonsstands hvor vi har 
møtt 350 mennesker, arrangert 5 fysiske konferanser 
om eldre og rus og jobber nå med 2 digitale.  Vi har også 
gjennomført 8  fysiske ruspolitiske konferanser. Leirene 
våre for barn, ungdom og enslige forsørgere med barn 
har hatt 226 deltakere på i alt 6 leire. Og vi har arrangert 
landsmøte med alt det som kreves av forberedelser. 
Takk til ansatte, tillitsvalgte og alle frivillige for en enorm 
innsats!

Vi har også gjennom året vært mer synlige med 
leserinnlegg, uttalelser og kronikker i aviser og fagblader 
enn på lenge. Vi hadde kronikk med argumentasjon mot 
Høyres foreslåtte alkoholpolitikk og utspill mot Frp sine 
liberaliseringsforslag på samme felt.

Gjennom hele året har også den rusfrie kafeen og 
aktiviteten i Rus-Nett Rogaland vært holdt oppe og 
varmestua i Moss har vært der med sine tilbud.

 I skrivende stund er heldigvis varmestua i Moss 
reddet av politikerne, etter at rådmannen i sitt forslag til 
budsjett for Moss kommune i 2021 ville fjerne tilskuddet 
på 479 000. Vi takker alle posisjonspolitikerne i bystyret i 
Moss for at de sørger for at den veldrevne varmestua kan 
drives videre ved å legge inn disse midlene igjen!

Vi nærmer oss 2021 og håper ting etter hvert kan bli 
noe mer normalisert til det vi kjente før mars 2020.  Tenk 
så fint det skal bli og møtes til viktige og spennende 
aktiviteter igjen!

Tusen takk til dere alle for innsatsen i 2020 og 
velkommen til et fortsatt viktig arbeid i 2021 hvor vi skal 
få til enda mye mer og hjelpe enda mange flere.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes hver og en av 
dere!

Inger-Christin Torp 
Forbundsleder

Hvor ble satsningen på rusfeltet av?
Landsmøtet i Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske Forbund (AEF) ser få eller ingen 
spor i det fremlagte statsbudsjettet av en 
satsning på rusfeltet.

Det er ingen satsninger verken innen det 
forebyggende arbeidet eller i utvikling av 
rusomsorgen, herunder tilskudd til frivilligheten 
på området.

Det er ingen utvidet satsning på 
rusmestringsenheter eller stifinnerenheter i 
2021 til tross for at det er et skrikende behov.

Vi registrerer også at ordningen med 
narkotikaprogram med domstolskontroll 
videreføres noe vi selvfølgelig er glade for, 
men hadde ønsket at var tilgodesett med mer 
midler.

Vi er også positive til at den nasjonale 
tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge 
styrkes. Også her kunne det vært gitt tilbud til 
langt flere om tilskuddene til organisasjonene 
var noe mer romslige. AEF ser dette veldig 
tydelig på vårt eget tilbud om sommerleir til 
barn, ungdom og enslige forsørgere med barn.

Tilskuddsordningen til nasjonale bruker- og 
pårørendeorganisasjoner er ikke foreslått økt 
til tross for at søknadene til denne ordningen 
langt overgikk tilskuddet som ble bevilget i 
2019. Denne posten bør etter vår oppfatning 
styrkes.

Momskompensasjonsordningen til 
frivillige organisasjoner styrkes i tråd med 
opptrappingsplanen i frivillighetsmeldingen. 
Det er vi selvsagt fornøyd med, men hadde 
ønsket et større tempo også her.

På den negative siden ser vi at det blir dyrere 
å være syk i form av økte egenandeler, noe 
AEF er svært negative til.  I denne tiden med 
pandemi er det ikke tiden for en økning.                                    

Landsmøte vedtok 
disse uttalelsene:
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Landsmøtet i Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske Forbund (AEF) krever innstramninger i 
forbudet mot alkoholreklame.
Det er de senere år gitt tillatelser til 
en rekke unntak fra forbudet. Dette 
medfører blant annet at norske TV 
kanaler reklamerer for alkohol slik at 
barn i sine skoleferier ser det, og det 
er heller ikke sjelden at vi ser helsider 
om vin og øl i norske aviser.

Verdens helseorganisasjon (WHO) 
inkluderer regulering av alkoholre-
klame som en av de tre viktigste 
anbefalinger for god alkoholpolitikk, 
sammen med begrensning av tilgjen-
gelighet og prisregulering.

Alkoholreklameforskriften fra 2015 
åpnet opp for «nøktern informasjon» 

om produkter i Norge. Denne end-
ringen uthuler forbudet mot reklame, 
selv om hovedregelen fortsatt er at 
alkoholreklame er forbudt i Norge.

Det er viktig å beholde det generelle 
forbudet mot alkoholreklame. Det er 
viktig at Norge fortsetter å gå i front 
og være et foregangsland for andre 
og ikke gå for stadig oppmyking av 
reklameforbudet.

AEF vil gå sterkt imot videre libera-
liseringer av alkoholloven og foreslå 
innstramninger når det gjelder rekla-
meforbudet mot alkohol.

Landsmøtet i Arbeiderbevegelsens 
Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
krever at straffedømte som har rus-
problemer må få et behandlingstilbud 
i fengselet. Dersom dette ikke er mulig 
må tilbud om behandling kunne star-
tes i det øyeblikk dommen er ferdig 
sonet. Dette som et ledd i å forhindre 
tilbakefall.

Det soner til enhver tid over 3000 
innsatte i Norge fordelt på 59 fengsler. 
Det finnes 18 rusmestringsenheter 
med i alt 262 plasser. Dette er ikke 
mye når vi vet 

at 65% av de innsatte har erfaring 
med narkotika og 35% har brukt nar-
kotika også i fengselet.

Bare halvparten av de som søker seg 
til en rusmestringsenhet får plass der. 
Det er de ressurssterke og mest mot-
iverte som søker og får plass, mens 
innsatte med store rus- og psykiske 
utfordringer er taperne.

Det er også så mange syke i fengs-
lene at spesialisthelsetjenesten burde 

vært koblet på i langt større grad enn 
i dag.

AEF etterlyser en styrking av 
rusmestrings- og helsetilbudet i 
fengslene. Det må opprettes rus-
mestringsenheter ved alle fengsler 
og bemanningen ved disse må styrkes.

Soningen må legges opp slik at den 
innsatte får et tilpasset tilbud utfra 
egen helsesituasjon.

Det må legges til rette for økt bruk 
av §12 soning i behandlingsinstitu-
sjon, her må finansieringen sikres 
gjennom øremerkede midler til kjøp 
av institusjonsplasser.

Satsingen på straffegjennomføring 
i samfunnet må økes, som narkotika-
program med domstolskontroll, soning 
med fotlenke eller samfunnsstraff.

Innsatte som er i LAR, må ikke bare 
medisineres, men få oppfølging slik 
at fengselsoppholdet blir en del av 
rehabiliteringen.

Alkoholreklameforbudet 
må strammes inn!

Straffedømte med 
rusproblemer må 
få behandling! 

Landsmøtet i 
Arbeiderbevegelsens 
Rus- og Sosialpolitiske 
Forbund (AEF) er sterkt 
bekymret over at det 
er økende tilgang på 
narkotika i hele Europa.

I en nylig fremlagt Europeisk 
narkotikarapport fremkommer 
det at det er rikelig tilgang til 
alle narkotikatyper, økt narko-
tikaproduksjon i Europa og økt 
bruk av høypotente stoffer.

Det er også rekordhøye 
kokainbeslag og store hero-
inbeslag, økende produksjon 
av syntetiske rusmidler og 
bekymringer rundt svært 
sterk cannabis, nye syntetiske 
opioider og ecstasytabletter 
som inneholder høye nivåer av 
MDMA.

Rapporten viser at 
Koronapandemien ikke har hatt 
noen stor virkning på narkotika-
produksjonen, selv om stengte 
grenser har gjort distribusjonen 
mer uforutsigbar.

Nedstengningen førte til 
mindre gatesalg, men mer salg 
på det mørke nettet, på sosiale 
medier og ved hjemleveranser.

AEF er sterkt bekymret for 
økende cannabisbruk. Bruken 
øker i alle aldersgrupper. Dette 
vil ha en negativ folkehelseef-
fekt. Cannabis er ofte inngangs-
porten til videre rusbruk, og det 
er derfor viktig med forebyg-
gende og holdningsskapende 
arbeid rettet mot ungdom og 
voksne om hvilke konsekvenser 
cannabis og andre narkotiske 
stoffer gir.

AEF er tydelige på å si et klart 
og entydig nei til legalisering av 
hasj og andre narkotiske stoffer.

AEF er 
bekymret!
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I disse tider hvor mange av oss sitter hjemme alene gir vi 
alle tilbud om faglig påfyll.

I samarbeid med ANTA programmet og Rita Nilsen kjører vi en 
foredragsserie: «De allierte», for pårørende og andre nærstå-
ende til mennesker med avhengighetsforstyrrelser og misbruk.

Foredragene gis 7. og 14. desember fra 19.00 til 20.30 samt 
4. og 18. januar fra 19.00 til 20.30 på Zoom. Du må laste ned 
Google chrome for å komme inn på Zoom. Ved påmelding til 
forbundskontoret får dere tilsendt link for å delta. Det er fire 
ulike foredrag som er spesielt tilpasset vårt arbeid.

Håper vi sees der!

Hun startet som forbundssekretær i 
1996-2000.Har vært forbundsleder 
siden 2000, og ble gjenvalgt til stå-
ende  applaus.

Unikt medlemstilbud!

Vi gratulerer Inger-
Christin Torp med gjenvalg 
som forbundsleder!

Vi fortsetter med vår 
vervekampanje. Vi har et mål om 
å bli 1000 medlemmer i 2021, og 
derfor er det viktig at flest mulig 
deltar i vår vervekampanje. Vi får 
støtte etter antall medlemmer, og 
støtten blir betydelig høyere med 
over 1000 medlemmer. Hvis alle 

bare verver et medlem så vil vi nå 
målet om kort tid. Du sender navn 
og kontaktinfo på den du verver 
til kontoret, og når vedkommende 
har betalt vil du motta et lodd. 
Trekningen vil være oktober 2021.  
Så brett opp armene og verv i vei!

Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske Forbund (AEF) ønsker 
at barn og unge får en rusfri jul!

Minst 90.000 barn må feire jul i 
et hjem med foreldre som drikker 
for mye. Julehøytiden innebærer 
for mange en «legitimering» av 
høyt alkoholbruk og en tradisjon 
for å holde samværet innenfor 
kjernefamilien.

AEF oppfordrer til at vi gjør en 
innsats for barn og unge, og gjør 
tiden fra 24 – 26.desember til 
rusfrie dager hvor de voksne avstår 
fra alkohol.

Barn er spesielt utsatt i jula.  De 
ønsker voksne som er tilstede, uten 
påvirkning av alkohol.

Verv til 1000

AEF oppfordrer til en rusfri 
jul for barn og unge!

Vi minnes 
Jan Evjen

Det var med stor sorg vi 
like før landsmøtet mottok 
meldingen om at Jan Evjen 
var gått bort 10 oktober. Hans 
begravelse fant sted nøyaktig 
samtidig som landsmøtet 
vårt åpnet.

Jan har vært medlem i vårt 
forbund siden 21.januar 1997 
og var en drivende kraft i 
Trondheim AEF hvor han fra 
2014 og til han gikk bort har 
vært leder.

Han var også varamedlem 
til vårt forbundsstyre, fra 
2006, hvor han møtte flittig 
opp på møtene og gav 
uttrykk for sine synspunkter. 
Jan var valgt delegat til 
landsmøtet 23-25.oktober, 
men slik ble det dessverre 
ikke. Hans plass var markert 
med bilde og lys i stedet. 
Landsmøtet mintes ham i 
ærbødighet

25.oktober, men slik ble det 
dessverre ikke. Hans plass 
var markert med bilde og lys 
i stedet. Landsmøtet mintes 
ham i ærbødighet.

Vi takker for innsatsen og 
lyser fred over Jan sitt minne.  
Våre tanker går i første rekke 
nå til hans nærmeste familie.

For Arbeiderbevegelsens Rus- 
og Sosialpolitiske Forbund

Inger-Christin Torp  
Forbundsleder
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NTL ved Oslo Met støtter 
Arbeiderbevegelsens 
Rus-og Sosialpolitiske 
Forbund (AEF) og deres 
arbeid for rusfrie soner b.la 
gjennom Ferieklubben for 
barn og unge

Med ønske om en riktig god jul!

FLT Trondheim støtter 
Arbeiderbevegelsens rus- og 

sosialpolitiske forbund (AEF) og 
deres arbeid for rusfrie soner bl.a. 

Ferieklubben Barn og Unge.

Med ønske om ei God 
Jul og et Godt Nytt År!

 

 

 

Med ønske om  
god jul og et  
riktig godt nytt år!      

  

 
Fagforeninga for industri- og verkstedansatte i virksomheter på Toten, Land og Valdres. 

www.ff23.no Fellesforbundet avd. 023 
Raufoss Jern og Metall 

Organiser deg!

 

Vi ønsker alle en riktig God Jul!
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Fredrikstad 
Arbeiderparti

Trysil 
Arbeiderparti

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- 
og sosialpolitiske forbund (AEF) og 
deres arbeid for rusfrie soner og 
arbeid for Barn og Unge.

Vi ønsker alle en riktig God Jul og 
et riktig Godt Nyttår!

Helsing Fagforbundet Gloppen

God jul og Godt nytt år!
Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund, AEFs, arbeid for 
alkoholfrie soner. Skån barn og unge for 
voksnes alkoholbruk i julehøytid og nyttårshelg

Sydvest, avd.468

Helse

Vi ønsker alle en riktig God Jul!
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Teknisk Fagforening Trondheim 
ønsker alle en riktig god jul.

Herøy 
Arbeiderparti

Tekniske Fagforening Oslo avd 5 
ønsker alle en riktig God Jul og et 
riktig Godt Nyttår!

Fellesforbundet Nordre 
Nordland og Sør-Troms ønsker 

alle en God Jul!

Avd 54 Gjøvik Jern og Metall
Vi ønsker alle en riktig God Jul 

og et Godt Nyttår!

Vi ønsker alle en riktig God Jul!

Vi står på for 
barn og unge!

Herøy Arbeiderparti støtter 
Arbeiderbevegelsens Rus-og Sosialpolitiske 
Forbund (AEF) og deira arbeid for rusfrie soner 
m.a gjennom Ferieklubben for barn og unge.
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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: 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, Waldemar Aunesveg 14 B, 7027 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

Forbundssekretærens hjørne

D
et er desember, det er advent og det er snart jul. 
Jeg regner med det er flere enn meg som lurer på 
hvordan julen blir i år. Får vi feire med nære og 
kjære? Hvor mange kan samles og hvor mange 

husstander kan samles under samme tak? Spørsmålene kan 
bli mange, og jeg håper inderlig at dere får nyte julehøytiden 
med deres kjære. 

Her på forbundskontoret har vi jobbet med rapporteringer 
og søknader siden landsmøtet. Vi søker blant annet om 
driftstilskudd for å kunne drive organisasjonen videre, og 
her kommer du inn. Har du betalt kontingenten din i år? Ditt 
medlemskap og innbetaling av kontingent er avgjørende 
for hva vi kan få i støtte til drift, så vær så snill, dersom du 
støtter arbeidet vårt og ikke har betalt kontingent i år, så gjør 
det nå. Vi setter også stor pris på om du kan verve et nytt 
medlem. Medlemmet du verver nå, som betaler kontingent 
i år, får da ingen faktura før i 2022. 

Prosjektene våre håper vi også at vi får støtte til videre. 
Eldre og rus er et prosjekt vi har fått utrolig mye positiv 
tilbakemelding på. Vi har gjennomført, om med noe redusert 
deltakerantall, 5 konferanser med temaet eldre og rus, 
alkohol og legemidler. Før pandemien kom til Norge, altså 
allerede i februar hadde vi 23 avtaler med innledninger i 
pensjonistforeninger. Vi fikk gjennomført 4 i januar og 
februar, 1 i august og 1 i oktober. Pensjonister er jo tross alt 
i risikogruppa her, så det er en selvfølge at de ikke kunne 
gjennomføre sine møter. Tro meg, det er mange ensomme 
pensjonister rundt om i landet som savner fellesskapet 
og det å kunne møtes en gang i måneden for samvær og 
underholdning. Vi håper 2021 blir et år vi kan reise mer rundt, 
det blir nok ikke tidlig på året, men vi håper å ta det igjen i 
løpet av 2021. 

Lokalt ruspolitisk arbeid er også en viktig sak for oss. 
Ruspolitiske konferanser hvor kommunene informerer 
om sin ruspolitiske handlingsplan, der politiet snakker om 
ungdom og utfordringer, utekontaktene, helsepersonell og 

kommuneleger og mange, mange flere.    I skrivende stund 
har vi gjennomført 11 dagskonferanser, noe vi anser som 
godt gjennomført tross alt. 

Ferieklubben for barn og ungdom som gir ferietilbud for 
barn, ungdom og enslige forsørgere med barn er et enormt 
viktig tilbud vi har. Jeg skrev litt om sommerens leirer i 
forrige nummer, og vi jobber med søknaden til Bufdir for 
vise dem at vi fortjener økonomisk støtte til den viktige 
jobben vi gjør. 

Til alle lokallag og frivillige der ute; TUSEN TAKK!! Vit at 
den jobben dere gjør er utrolig viktig!! Du vet du kan lese 
mer om oss, om lagene rundt om i landet og arbeidet vårt 
på vår hjemmeside? www.arbef.no 

Følg oss gjerne på facebook også.Forbundskontoret 
ønsker hver og en av dere en riktig GOD JUL og et godt nytt 
år. Ta vare på deg selv og dine kjære. Smil til personene du 
møter på din vei, det kan gjøre dagen deres litt bedre. 

Trine Lund
Forbundssekretær
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