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Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund  NR 2 /2019  
Stand på årsmøter/landsmøter 
Vi har vært tilstede på alle årsmøter i arbeiderpartiet 
bortsett fra Telemark AP. Helgen 1-3.mars var den 
helga med størst utfordring til bemanning av standen. 
Hele 11 årsmøter var det den helga. Men ved hjelp av våre 
frivillige fikk vi bemannet alle.  Vi ønsker å være mer synlig 
og den helga fikk vi vist oss frem på en fin måte. 

 
 
Videre har vi vært på tre landsmøter med stands.  Vi var på 
Arbeiderpartiets landsmøte 4-7.april. Her fikk vi kjempefin 
plassering og var godt synlig. Mange var bortom oss med 
flere spørsmål og tok brosjyrer og annet materiell. Videre 
var vi på landsmøte til Norsk Arbeidsmandsforbund 8-
12.mai og landsmøte til Norsk Lokomotivforbund 1-2.juni. 
Vi skal også ha stand på landsmøte til Fellesforbundet 12-
15.oktober og Fellesorganisasjonen 20-24.november. 
 

  
 
 
 

Ønsker din forening besøk? 
Vi har også startet jobben igjen med å invitere oss ut til 
fagforbund og foreninger samt til Arbeiderpartiet for å 
orientere om vårt viktige rus og sosialepolitiske arbeid.  er et 
Dette er et viktig bidrag for å synliggjøre oss. Det er dessverre
fortsatt mange som ikke har hørt om oss, og det ønsker vi å
gjøre noe med. Så hvis noen av våre kollektive medlemmer 
ønsker besøk av oss på et medlemsmøte eller annet 
arrangement så er det bare å ta kontakt med line@arbef.no 
eller tlf 46902811 
Vi har foreløpig vært på en del besøk, og vi har flere avtaler 
til høsten. Vi har plass til flere! 
 

AEF’s besøk hos Åmli Arbeiderparti 
 
Vi fikk en invitasjon av Åmli Arbeiderparti til å komme og 
orientere om vårt viktige rus og sosiale arbeid på deres 
temakveld 4.juni. Merete Almås også kjent som 
kaospilotmerete hadde foredrag om  
«Å være pårørende til en rusavhengig» Dette var en utrolig 
sterk historie hvor hun forteller om 15 år i helvete som 
pårørende til sin bror.  I hele denne tida savnet hun et sted 
der hun som pårørende kunne få hjelp. Tilslutt fikk hun 
tilbud om et kurs som het Gjør deg fri fra andres misbruk i 
regi av ARA. Hun deltok også på mange familiehelger på 
Phønix Haga. Dette hjalp henne utrolig mye og var veldig 
lærerikt. Broren er i dag rusfri. Hun har gitt ut boka « Det 
begynner å ligne et liv « 
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Kjære AEF venner! 

Da viser kalenderen igjen at det skal være sommer.  Vi legger et 
særdeles aktivt halvår bak oss og får forhåpentligvis mulighet til å 
puste ut litt i løpet av sommeren. 

Vi levde i spenning lenger enn vanlig i år da søknadsfristen i 
Helsedirektoratet på prosjektmidler ikke var før 28.februar, men 
gleden var stor da tilsagnsbrevene kom og vi fikk 800.000 til eldre 
og rus og 700.000 til ruspolitisk arbeid.  Det er stor aktivitet i 
begge prosjektene og mange konferanser og besøk er planlagt til 
høsten. 

Flere lokallag har også planlagt aktiviteter i høstens valgkamp og 
nettopp sterkere fellesskap som er et viktig slagord i denne 
valgkampen er viktig for oss i AEF. Vi vil bekjempe urettferdige 
forskjeller som svekker fellesskapet. Hverdagens utfordringer må 
løses. 

I år har vi også fått langt flere stands på landsmøter så vel i 
Arbeiderpartiet som i flere fagforbund.  Dette er en fin måte for 
oss å komme i kontakt med resten av arbeiderbevegelsen på og vi 
får informert om alt det positive som vi gjør. 

Et helt nytt tiltak i et av våre lokallag – Oppland AEF – var 
aktivitetsdagen som var lagt opp som et familiearrangement 
13.april på Grua. Her deltok Lunner Arbeiderparti, Fagforbundet 
Lunner, Hadeland Framlag og Norsk Folkehjelp Hadeland sammen 
med Oppland AEF. Det var en dag hvor alle våre organisasjoner 
fikk vist seg fram, vi fikk informert om vårt arbeid og det ble også 
et par nye medlemmer i løpet av dagen. Dette kan kanskje være 
en ide for andre lokallag. Dere ser også i egen spalte i dette 
nummeret litt om aktiviteten i flere andre lokallag. Det er veldig 
fint om dere benytter muligheten til å utveksle aktivitetstips her i 
AEF-info.I oktober, fra 25 til 27, skal vi møtes til 
organisasjonskonferanse i Drammen og vi er i gang med å 
forberede programmet.  Her ønsker vi å gi alle et påfyll til videre 
aktivitet – har du ønsker om temaer er det bare å ta kontakt. 

I 2020 er det landsmøte og vi vil også denne høsten starte 
arbeidet med hvilke programmer/manifest vi ønsker at 
landsmøte skal behandle – også her er vi takknemlige for innspill 
om du har ideer. Vi følger nøye med på de høringer som legges ut 
som er aktuelle innenfor våre arbeidsområder, og har uttalt oss 
til den folkehelsemeldinga som i disse dager behandles i 
Stortinget.  Vi er spent på resultatet. Avslutningsvis vil jeg ønske 
hver og en av dere en riktig god sommer – håper alle får ladet 
batteriene. 

 

Inger-Christin Torp 
Forbundsleder 

 

 

Jan Åge Myhre til minne 
Lørdag 4.mai fikk vi den triste 
beskjeden om at Jan Åge Myhre 
hadde dødd denne morgenen i sitt 
hjem i Aremark. 
Jan Åge var aktiv til det siste som 
medlem av vårt forbundsstyre, og 
en som alltid var lett å be om å 
stille opp på stands og andre 

aktiviteter for oss. På våre kurs og konferanser deltok alltid 
Jan Åge med engasjement og godt humør. 

Jan Åge har i mange år vært aktiv i Stavanger og Rogaland 
AEF før han for noen få år siden bygde hus og flyttet til 
Aremark i Østfold sammen med sin Oddny. Her var han 
også lokalpolitisk aktiv og stod på lista foran høstens 
kommunevalg for Aremark Arbeiderparti. 

Vi takker for innsatsen og vil savne Jan Åge i vårt arbeid. Vi 
lyser fred over hans minne. 

For Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund 
Inger-Christin Torp 
Forbundsleder 

 

Organisasjonsutviklingskurs 30-31.mars 
Vi arrangerte organisasjonsutviklingskurs 30-31.mars og 
lagsledere, forbundsstyremedlemmer og nye medlemmer 
var invitert til kurset. 
  

 
Fornøyde deltagere.  

Bildet er fra kurs i organisasjonsutvikling 30-31/3. Nytt i år 
var å invitere nye medlemmer i 2018 i tillegg til tillitsvalgte i 
lokallagene våre. Flere nye deltok og kanskje blir det et nytt 
lokallag i løpet av 2019? 
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Ruspolitiske konferanser 2019 

Vi planlegger ruspolitiske konferanser på følgende 
steder høsten 2019: 
Narvik 23.september          Råde 24.september 
Harstad 25.september       Steinkjer 26.september  
Sogndal 17.oktober            Bergen 21.oktober  
Drammen 25.oktober        Hamar 31.oktober  
Stavanger 13.november    Finnmark til høsten  
Det blir konferanse med temaet Eldre og rus i 
Sarpsborg 21.november. 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervekampanje  
 
Vi har for tiden en vervekampanje som vil gå frem til 
organisasjonskonferansen 25-27.oktober. Vi oppfordrer alle 
til å delta i kampanjen. Alle har like store muligheter til å 
vinne. For å bli med på vervekampanjen så må du sende 
mail til line@arbef.no med navn, adresse, e-mail og 
telefonnummer på den du verver. Når kontingenten er 
betalt vil du motta et lodd fra oss. 
Du får et lodd for hver person du verver. Vi får støtte etter 
antall medlemmer og det å komme over 1000 medlemmer 
vil bety betraktelig mer støtte fra Helsedirektoratet. Vi har 
som mål og komme til 1000 medlemmer i 2019, og det 
burde vi klare hvis flere av våre medlemmer deltar i 
kampanjen. Tenk hvis alle bare vervet et medlem da ville vi 
brått hatt ca 1700 medlemmer. Spør din familie, venner og 
bekjente. Skal ikke se bort fra at flere enn du tror ønsker å 
støtte oss med et medlemskap. Premien er et gavekort for 
2 netter på hotell. 

 
 
Vervekonkurransen 
 
Vervekonkurransen går ut på at den som verver flest nye 
medlemmer vinner og laget som har flest nye medlemmer 
vil også motta en premie. Vervekonkurransen går også frem 
til organisasjonskonferansen 25-27.oktober og vinnerne vil 
motta fine premier. Det blir premie for 1,2 og 3.plassen 
samt til det beste laget. 
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lyser fred over hans minne. 

For Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund 
Inger-Christin Torp 
Forbundsleder 

 

Organisasjonsutviklingskurs 30-31.mars 
Vi arrangerte organisasjonsutviklingskurs 30-31.mars og 
lagsledere, forbundsstyremedlemmer og nye medlemmer 
var invitert til kurset. 
  

 
Fornøyde deltagere.  

Bildet er fra kurs i organisasjonsutvikling 30-31/3. Nytt i år 
var å invitere nye medlemmer i 2018 i tillegg til tillitsvalgte i 
lokallagene våre. Flere nye deltok og kanskje blir det et nytt 
lokallag i løpet av 2019? 

 

 

 

Ruspolitiske konferanser 2019 

Vi planlegger ruspolitiske konferanser på følgende 
steder høsten 2019: 
Narvik 23.september          Råde 24.september 
Harstad 25.september       Steinkjer 26.september  
Sogndal 17.oktober            Bergen 21.oktober  
Drammen 25.oktober        Hamar 31.oktober  
Stavanger 13.november    Finnmark til høsten  
Det blir konferanse med temaet Eldre og rus i 
Sarpsborg 21.november. 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervekampanje  
 
Vi har for tiden en vervekampanje som vil gå frem til 
organisasjonskonferansen 25-27.oktober. Vi oppfordrer alle 
til å delta i kampanjen. Alle har like store muligheter til å 
vinne. For å bli med på vervekampanjen så må du sende 
mail til line@arbef.no med navn, adresse, e-mail og 
telefonnummer på den du verver. Når kontingenten er 
betalt vil du motta et lodd fra oss. 
Du får et lodd for hver person du verver. Vi får støtte etter 
antall medlemmer og det å komme over 1000 medlemmer 
vil bety betraktelig mer støtte fra Helsedirektoratet. Vi har 
som mål og komme til 1000 medlemmer i 2019, og det 
burde vi klare hvis flere av våre medlemmer deltar i 
kampanjen. Tenk hvis alle bare vervet et medlem da ville vi 
brått hatt ca 1700 medlemmer. Spør din familie, venner og 
bekjente. Skal ikke se bort fra at flere enn du tror ønsker å 
støtte oss med et medlemskap. Premien er et gavekort for 
2 netter på hotell. 

 
 
Vervekonkurransen 
 
Vervekonkurransen går ut på at den som verver flest nye 
medlemmer vinner og laget som har flest nye medlemmer 
vil også motta en premie. Vervekonkurransen går også frem 
til organisasjonskonferansen 25-27.oktober og vinnerne vil 
motta fine premier. Det blir premie for 1,2 og 3.plassen 
samt til det beste laget. 
 

 
 
 
 



Vi ønsker alle en 
riktig god sommer

Vi utgjør en forskjell 

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis

1. Hvordan synes du det er å være generalsekretær i
Actis?

Det er fantastisk å få lov til å ha en så meningsfull og variert 
jobb. Vi utfordres på mange ruspolitiske områder for tiden, 
og det oppleves som viktig at vi minner om at ruspolitikken 
må utformes for å ivareta dem som sliter og som trenger 
vern og helsehjelp, ikke for dem som gjerne vil ha rusmidler 
mer tilgjengelig. Det er en ekstremt motiverende jobb når 
Actis og våre organisasjoner lyttes til og vi får til positiv
endring. Og det er ekstra gøy når vi løfter i fellesskap i
paraplyen og får utnyttet fordelene av at vi er et stort
fellesskap.

2. Dere er rusfeltets samarbeidsorgan og hvordan
fungerer det med så mange forskjellige
organisasjoner under Actis-paraplyen?

Det er bred enighet mellom organisasjonene, nesten
overraskende bred for å være en så omfattende paraply. Vi
har organisasjoner som jobber med alkohol, narkotika og
pengespill, og som både er ruspolitiske organisasjoner,
forebyggingsorganisasjoner og behandlingsorganisasjoner, 
og organisasjoner som gir tilbud til ungdom, voksne, eldre, 
brukere og pårørende. Jeg tror nettverket i paraplyen gir 
store muligheter for medlemmene, i form av samarbeid på 
tvers, erfaringsdeling og ulike former for samarbeid. Felles
for oss er at vi løfter forebygging som vårt viktigste 
virkemiddel og at vi ønsker en politikk for å redusere 
skadevirkningene av alkohol, narkotika og pengespill. Vi
jobber for en politikk der folks mulighet til å leve gode og
meningsfulle liv der rus ikke ødelegger. 

3. Hva kan organisasjoner forvente seg av Actis?
Vi i sekretariatet skal være kunnskapsbaserte og
etterrettelige og jobbe smart og godt med
politikkpåvirkning på vegne av våre medlemmer. Det betyr 
også at vi skal være aktive i samfunnsdebatten og sørge for 
at våre argumenter blir hørt. Vi skal være en 
samarbeidspartner og hjelpende hånd for medlemmene, 
enten det gjelder politiske saker, bistand til utspill,
håndtering av sosiale medier eller leserbrevutforming eller 
om det er å gi oppdatert kunnskap om viktige ruspolitiske
tema. Vi skal også lytte til kompetansen og innsikten som
medlemmene har gjennom sin virksomhet og sørge for god
involvering når vi utformer ruspolitiske forslag eller 
standpunkter. Medlemmene skal oppleve at dere får god
service og hjelp, og at vi gjør jobben med å være en tydelig
stemme for en ansvarlig og solidarisk ruspolitikk.

4. Hvordan ser Actis på fremtidens ruspolitikk?
Det er lett å tenke at alt går i feil retning, at det er de 
liberale kreftene som har medvind. Samtidig er det svært 

gledelig å se at oppslutningen om de viktige regulatoriske
grepene i alkoholpolitikken, som Vinmonopol, 
begrensninger på stengetider og avgiftspolitikken, er 
sterkere enn før. Det samme ser vi innen 
pengespillpolititikken. Oppslutningen om
enerettsmodellen, med betydelig vern om sårbare spillere, 
er høy. Den solidariske ruspolitikken vinner altså terreng på 
viktige områder, selv om liberaliseringspådriverne gir et
inntrykk av noe annet. 

Leirlederkurs.
Hvert år i forkant av leirene gjennomfører vi leirlederkurs 
for alle leirledere. Her møtes mange for første gang og får
mulighet til å bli litt kjent før leirene starter. Her blir 
leirteamene satt, vi planlegger aktiviteter og utflukter og vi
får en god gjennomgang i det å jobbe sammen som team
og det å være en tydelig voksen. Denne gjengen stiller opp
som leirledere for første gang i regi av AEF, men ingen av
de er på noen måte nye når det gjelder å jobbe med barn
og ungdom.

Vi ønsker dere en
riktig god sommer

Med ønske om ei God Jul

og et Godt Nytt År!

FLT Trondheim støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for rusfrie soner
bl.a.  gjennom tiltaket Barn og Unge.

Ha ei strålande juletid! Helsing frå Fellesforbundet!

Vi ønsker alle God Jul og Godt Nyttår!

Vestfold
Arbeiderparti
Vi ønsker våre medlemmer en riktig god jul!

Med ønske om ei God Jul

og et Godt Nytt År!

FLT Trondheim støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for rusfrie soner
bl.a.  gjennom tiltaket Barn og Unge.

Ha ei strålande juletid! Helsing frå Fellesforbundet!

Vi ønsker alle God Jul og Godt Nyttår!

Vestfold
Arbeiderparti
Vi ønsker våre medlemmer en riktig god jul!

Nord-Norge krets



  

       Generalsekretær Pernille Huseby i Actis 

 
1. Hvordan synes du det er å være generalsekretær i 

Actis? 
Det er fantastisk å få lov til å ha en så meningsfull og variert 
jobb. Vi utfordres på mange ruspolitiske områder for tiden, 
og det oppleves som viktig at vi minner om at ruspolitikken 
må utformes for å ivareta dem som sliter og som trenger 
vern og helsehjelp, ikke for dem som gjerne vil ha rusmidler 
mer tilgjengelig. Det er en ekstremt motiverende jobb når 
Actis og våre organisasjoner lyttes til og vi får til positiv 
endring. Og det er ekstra gøy når vi løfter i fellesskap i 
paraplyen og får utnyttet fordelene av at vi er et stort 
fellesskap.   

2. Dere er rusfeltets samarbeidsorgan og hvordan 
fungerer det med så mange forskjellige 
organisasjoner under Actis-paraplyen? 

Det er bred enighet mellom organisasjonene, nesten 
overraskende bred for å være en så omfattende paraply. Vi 
har organisasjoner som jobber med alkohol, narkotika og 
pengespill, og som både er ruspolitiske organisasjoner, 
forebyggingsorganisasjoner og behandlingsorganisasjoner, 
og organisasjoner som gir tilbud til ungdom, voksne, eldre, 
brukere og pårørende. Jeg tror nettverket i paraplyen gir 
store muligheter for medlemmene, i form av samarbeid på 
tvers, erfaringsdeling og ulike former for samarbeid. Felles 
for oss er at vi løfter forebygging som vårt viktigste 
virkemiddel og at vi ønsker en politikk for å redusere 
skadevirkningene av alkohol, narkotika og pengespill. Vi 
jobber for en politikk der folks mulighet til å leve gode og 
meningsfulle liv der rus ikke ødelegger.  

3. Hva kan organisasjoner forvente seg av Actis? 
Vi i sekretariatet skal være kunnskapsbaserte og 
etterrettelige og jobbe smart og godt med 
politikkpåvirkning på vegne av våre medlemmer. Det betyr 
også at vi skal være aktive i samfunnsdebatten og sørge for 
at våre argumenter blir hørt. Vi skal være en 
samarbeidspartner og hjelpende hånd for medlemmene, 
enten det gjelder politiske saker, bistand til utspill, 
håndtering av sosiale medier eller leserbrevutforming eller 
om det er å gi oppdatert kunnskap om viktige ruspolitiske 
tema. Vi skal også lytte til kompetansen og innsikten som 
medlemmene har gjennom sin virksomhet og sørge for god 
involvering når vi utformer ruspolitiske forslag eller 
standpunkter. Medlemmene skal oppleve at dere får god 
service og hjelp, og at vi gjør jobben med å være en tydelig 
stemme for en ansvarlig og solidarisk ruspolitikk. 

 
4. Hvordan ser Actis på fremtidens ruspolitikk? 

Det er lett å tenke at alt går i feil retning, at det er de 
liberale kreftene som har medvind. Samtidig er det svært 

gledelig å se at oppslutningen om de viktige regulatoriske 
grepene i alkoholpolitikken, som Vinmonopol, 
begrensninger på stengetider og avgiftspolitikken, er 
sterkere enn før. Det samme ser vi innen 
pengespillpolititikken. Oppslutningen om 
enerettsmodellen, med betydelig vern om sårbare spillere, 
er høy. Den solidariske ruspolitikken vinner altså terreng på 
viktige områder, selv om liberaliseringspådriverne gir et 
inntrykk av noe annet.  

 

 

 

Leirlederkurs. 
Hvert år i forkant av leirene gjennomfører vi leirlederkurs 
for alle leirledere. Her møtes mange for første gang og får  
mulighet til å bli litt kjent før leirene starter. Her blir 
leirteamene satt, vi planlegger aktiviteter og utflukter og vi 
får en god gjennomgang i det å jobbe sammen som team 
og det å være en tydelig voksen. Denne gjengen stiller opp 
som leirledere for første gang i regi av AEF, men ingen av 
de er på noen måte nye når det gjelder å jobbe med barn 
og ungdom.  

 



 

Litt fra arbeidet med våre prosjekter 

Da er vi straks ferdig med vårhalvåret når det gjelder 
konferanser og besøk i pensjonistforeninger. 

Vi har hatt 4. ruspolitiske konferanser om ungdom og rus 
som har vært meget vellykket. Det har vært godt besøk på 
konferansene med gode tilbakemeldinger. Det er positivt 
at vi får spredt budskapet vårt og at flere blir kjent med 
oss. 

Vi har også hatt 3. konferanser om eldre og rus som også 
har vært vellykket og med godt besøk. Vi prøver å nå ut til 
så mange som mulig på konferansene våre. 

Vi skal ha mange konferanser på høsten 2019. Både 
ruspolitiske om ungdom og rus og eldre og rus. Vi har 
både konferanser og pensjonistforeninger som vi besøker 
når vi drar ut på lengere turer. Vi bruker mange frivillige 
fra forbundet til dette arbeidet også. 

Vi har besøkt 18 pensjonistforeninger. Dette har også 
vært meget vellykket. Foreningene vi har besøkt har vært 
veldig fornøyde med foredraget vårt når det gjelder 
informasjon om medikamenter og alkohol. Vi forteller om 
hva det gjør med kroppen vår når vi har medikamenter og 
alkohol i kroppen samtidig og bivirkningene av dette. 

Vi sender ut til pensjonistforeninger fylkes vis og vi har 
stor pågang av foreninger som vil ha besøk av oss til 
høsten 2019 og våren 2020. Vi har allerede gjort avtaler 
med flere pensjonistforeninger. 

Vi ønsker å besøke flere pensjonistforeninger, og 
oppfordrer alle medlemmer til å spre budskapet om at vi 
gjerne besøker flere foreninger. Kjenner du noen som er 
med i en pensjonistforening, eller selv er medlem i en, 
eller kanskje vet du om en aktuell forening? Ta kontakt 
med oss på mail eller telefon. 
 

Forbundskontoret ønsker alle en riktig  
God Sommer! 

 
 

 

 
Hva skjer i våre lokallag: 

 
Vestfold og Telemark AEF: 
Invitert alle politiske partier til politisk debatt om 
rusomsorgen torsdag 20.juni kl 18-21.00 på Bøkeskogen 
Eldresenter i Larvik 

Stavanger AEF: 
Miljøkafe, møtested for selvhjelpsgrupper, ettervern, 
frivillig matutlevering, bowling og Nada akupunktur 2 
ganger pr uke. Disse tilbudene er aktive uke for uke. Har 
også klatregruppe og yoga timer, som aktivt tilbud for 
brukere. Samarbeider også om en pilegrimstur for 
brukere. 

Oslo AEF: 
Planlegger to ungdomskonferanser i Groruddalen i høst 

Moss AEF: 
Driver varmestue 

Sarpsborg AEF: 
Jobber for å få i gang Natteravner i Sarpsborg, og er til 
stede med stand under Mangfoldsdagen.  

Fredrikstad AEF: 
Planlegger jobbverksted for barn i forbindelse med jul og 
påske. 
 
For mer informasjon om lokallagene våre, besøk oss på 
Facebook og www.arbef.no  
 

 

 
Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland 

 

 

 

Litt fra arbeidet med våre prosjekter 

Da er vi straks ferdig med vårhalvåret når det gjelder 
konferanser og besøk i pensjonistforeninger. 

Vi har hatt 4. ruspolitiske konferanser om ungdom og rus 
som har vært meget vellykket. Det har vært godt besøk på 
konferansene med gode tilbakemeldinger. Det er positivt 
at vi får spredt budskapet vårt og at flere blir kjent med 
oss. 

Vi har også hatt 3. konferanser om eldre og rus som også 
har vært vellykket og med godt besøk. Vi prøver å nå ut til 
så mange som mulig på konferansene våre. 

Vi skal ha mange konferanser på høsten 2019. Både 
ruspolitiske om ungdom og rus og eldre og rus. Vi har 
både konferanser og pensjonistforeninger som vi besøker 
når vi drar ut på lengere turer. Vi bruker mange frivillige 
fra forbundet til dette arbeidet også. 

Vi har besøkt 18 pensjonistforeninger. Dette har også 
vært meget vellykket. Foreningene vi har besøkt har vært 
veldig fornøyde med foredraget vårt når det gjelder 
informasjon om medikamenter og alkohol. Vi forteller om 
hva det gjør med kroppen vår når vi har medikamenter og 
alkohol i kroppen samtidig og bivirkningene av dette. 

Vi sender ut til pensjonistforeninger fylkes vis og vi har 
stor pågang av foreninger som vil ha besøk av oss til 
høsten 2019 og våren 2020. Vi har allerede gjort avtaler 
med flere pensjonistforeninger. 

Vi ønsker å besøke flere pensjonistforeninger, og 
oppfordrer alle medlemmer til å spre budskapet om at vi 
gjerne besøker flere foreninger. Kjenner du noen som er 
med i en pensjonistforening, eller selv er medlem i en, 
eller kanskje vet du om en aktuell forening? Ta kontakt 
med oss på mail eller telefon. 
 

Forbundskontoret ønsker alle en riktig  
God Sommer! 

 
 

 

 
Hva skjer i våre lokallag: 

 
Vestfold og Telemark AEF: 
Invitert alle politiske partier til politisk debatt om 
rusomsorgen torsdag 20.juni kl 18-21.00 på Bøkeskogen 
Eldresenter i Larvik 

Stavanger AEF: 
Miljøkafe, møtested for selvhjelpsgrupper, ettervern, 
frivillig matutlevering, bowling og Nada akupunktur 2 
ganger pr uke. Disse tilbudene er aktive uke for uke. Har 
også klatregruppe og yoga timer, som aktivt tilbud for 
brukere. Samarbeider også om en pilegrimstur for 
brukere. 

Oslo AEF: 
Planlegger to ungdomskonferanser i Groruddalen i høst 

Moss AEF: 
Driver varmestue 

Sarpsborg AEF: 
Jobber for å få i gang Natteravner i Sarpsborg, og er til 
stede med stand under Mangfoldsdagen.  

Fredrikstad AEF: 
Planlegger jobbverksted for barn i forbindelse med jul og 
påske. 
 
For mer informasjon om lokallagene våre, besøk oss på 
Facebook og www.arbef.no  
 

 

 
Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland 

 

 

Høring om gjennomføring av ny forordning 
nr 2017/2394 om samarbeid mellom 
nasjonale myndigheter med ansvar for 
håndheving av forbrukervernlovgivningen 
(CPC-forordningen) i alkohol og 
tobakkskadeloven 
Ny forordning gir håndhevingsorganene utvidet 
myndighet til å undersøke brudd på og håndheve 
forbrukervernreglene. Forordningen får anvendelse på 
overtredelser av felleseuropeiske forbrukervernregler 
som omfattes av rettsaktene i forordningens vedlegg. 
Vedlegget til ny forordning lister opp 26 rettsakter. På 
alkohol- og tobakksområdet, er det 
reklamebestemmelsene i direktivet om audiovisuelle 
medietjenester (AMT-direktivet) som utgjør de aktuelle 
forbrukervernreglene. AMT-direktivets 
reklamebestemmelser knyttet til tobakk og alkohol er 
gjennomført i norsk rett i tobakksskadeloven og 
alkoholloven. 
Forordningen utvider håndhevingsorganenes myndighet, 
og myndigheten blir særlig utvidet i den digitale sfæren. 
Håndhevingsorganene får med ny forordning myndighet 
til å fjerne digitalt innhold på nettsider, apper og andre 
nettbaserte grensesnitt, og eventuelt stenge tilgangen til 
disse. Forordningen overlater til de enkelte landene å 
avgjøre om denne myndigheten skal utøves av de 
nasjonale håndhevingsorganene direkte eller av andre 
organer, som for eksempel domstolene. Departementet 
forslår at myndigheten til å fjerne ulovlig digitalt innhold 
legges til domstolene. Forslaget til gjennomføring i 
tobakkskade- og alkoholloven vil sørge for at dette 
lovverket er i tråd med forordningen. Barne- og 
likestillingsdepartementet sendte våren 2018 ut et 
høringsnotat om gjennomføring av CPC-forordningen i en 
rekke lover. Høringsfristen var 28.september 2018. 
Forslag til gjennomføring i alkohol- og 
tobakkslovgivningen, må ses i sammenheng med Barne- 
og likestillingsdepartementets forslag 
AEF har ingen merknader og støtter forslåtte endringer 

 

 
 

Hjertelig takk 
 
Vi er så takknemlige for all støtte vi får til leirene våre. Vi er i 
gang med å ringe rundt til alle butikker i nærområdet for å få 
litt hjelp til diverse matvarer. Vi fikk utrolig mye støtte i fjor 
og vi håper alle støtter oss like mye i år. Vi søker også om 
pengestøtte fra ulike aktører og her har vi fått støtte fra 
følgende: 
 
Lions Club Tune kr 5 000,- 
Lions Club Borg kr 10 000,- 
Lions Club Furnes kr 2 000,- 
Lions Club Årnes kr 3 000,- 
Lions Club Vang kr 5 000,- 
Lions Club Skjeberg kr 3000,- 
 

 

Uttalelse på revidert nasjonalbudsjett 2019 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske forbund 
(AEF) er sterkt i mot de foreslåtte kutt i alkoholavgiftene 
som kommer i revidert nasjonalbudsjett. 

 

Vi er også av den oppfatning at det pågående arbeidet 
med å styrke arbeidet med psykisk helse og rus ute i 
fylkene er av en slik viktighet at det er uakseptabelt at 
dette tilskuddet gjentatte ganger er blitt redusert. 

Vi foreslår derfor at de 10 millionene Regjeringen har 
foreslått å bevilge til pilotprosjekt for fritidskort i 
Arendal og Vadsø heller går til programmet for psykisk 
helse og rus. 

 

Avd 103 Ringsaker 

 

 

 
      

Vi ønsker alle en God Sommer 

Forbundskontoret og forbundsstyret
ønsker alle en riktig God Sommer!



 

Litt fra arbeidet med våre prosjekter 

Da er vi straks ferdig med vårhalvåret når det gjelder 
konferanser og besøk i pensjonistforeninger. 

Vi har hatt 4. ruspolitiske konferanser om ungdom og rus 
som har vært meget vellykket. Det har vært godt besøk på 
konferansene med gode tilbakemeldinger. Det er positivt 
at vi får spredt budskapet vårt og at flere blir kjent med 
oss. 

Vi har også hatt 3. konferanser om eldre og rus som også 
har vært vellykket og med godt besøk. Vi prøver å nå ut til 
så mange som mulig på konferansene våre. 

Vi skal ha mange konferanser på høsten 2019. Både 
ruspolitiske om ungdom og rus og eldre og rus. Vi har 
både konferanser og pensjonistforeninger som vi besøker 
når vi drar ut på lengere turer. Vi bruker mange frivillige 
fra forbundet til dette arbeidet også. 

Vi har besøkt 18 pensjonistforeninger. Dette har også 
vært meget vellykket. Foreningene vi har besøkt har vært 
veldig fornøyde med foredraget vårt når det gjelder 
informasjon om medikamenter og alkohol. Vi forteller om 
hva det gjør med kroppen vår når vi har medikamenter og 
alkohol i kroppen samtidig og bivirkningene av dette. 

Vi sender ut til pensjonistforeninger fylkes vis og vi har 
stor pågang av foreninger som vil ha besøk av oss til 
høsten 2019 og våren 2020. Vi har allerede gjort avtaler 
med flere pensjonistforeninger. 

Vi ønsker å besøke flere pensjonistforeninger, og 
oppfordrer alle medlemmer til å spre budskapet om at vi 
gjerne besøker flere foreninger. Kjenner du noen som er 
med i en pensjonistforening, eller selv er medlem i en, 
eller kanskje vet du om en aktuell forening? Ta kontakt 
med oss på mail eller telefon. 
 

Forbundskontoret ønsker alle en riktig  
God Sommer! 

 
 

 

 
Hva skjer i våre lokallag: 

 
Vestfold og Telemark AEF: 
Invitert alle politiske partier til politisk debatt om 
rusomsorgen torsdag 20.juni kl 18-21.00 på Bøkeskogen 
Eldresenter i Larvik 

Stavanger AEF: 
Miljøkafe, møtested for selvhjelpsgrupper, ettervern, 
frivillig matutlevering, bowling og Nada akupunktur 2 
ganger pr uke. Disse tilbudene er aktive uke for uke. Har 
også klatregruppe og yoga timer, som aktivt tilbud for 
brukere. Samarbeider også om en pilegrimstur for 
brukere. 

Oslo AEF: 
Planlegger to ungdomskonferanser i Groruddalen i høst 

Moss AEF: 
Driver varmestue 

Sarpsborg AEF: 
Jobber for å få i gang Natteravner i Sarpsborg, og er til 
stede med stand under Mangfoldsdagen.  

Fredrikstad AEF: 
Planlegger jobbverksted for barn i forbindelse med jul og 
påske. 
 
For mer informasjon om lokallagene våre, besøk oss på 
Facebook og www.arbef.no  
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Litt fra arbeidet med våre prosjekter 
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Vi har hatt 4. ruspolitiske konferanser om ungdom og rus 
som har vært meget vellykket. Det har vært godt besøk på 
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stor pågang av foreninger som vil ha besøk av oss til 
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med oss på mail eller telefon. 
 

Forbundskontoret ønsker alle en riktig  
God Sommer! 

 
 

 

 
Hva skjer i våre lokallag: 

 
Vestfold og Telemark AEF: 
Invitert alle politiske partier til politisk debatt om 
rusomsorgen torsdag 20.juni kl 18-21.00 på Bøkeskogen 
Eldresenter i Larvik 

Stavanger AEF: 
Miljøkafe, møtested for selvhjelpsgrupper, ettervern, 
frivillig matutlevering, bowling og Nada akupunktur 2 
ganger pr uke. Disse tilbudene er aktive uke for uke. Har 
også klatregruppe og yoga timer, som aktivt tilbud for 
brukere. Samarbeider også om en pilegrimstur for 
brukere. 

Oslo AEF: 
Planlegger to ungdomskonferanser i Groruddalen i høst 

Moss AEF: 
Driver varmestue 

Sarpsborg AEF: 
Jobber for å få i gang Natteravner i Sarpsborg, og er til 
stede med stand under Mangfoldsdagen.  

Fredrikstad AEF: 
Planlegger jobbverksted for barn i forbindelse med jul og 
påske. 
 
For mer informasjon om lokallagene våre, besøk oss på 
Facebook og www.arbef.no  
 

 

 
Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland 

 

 

Høring om gjennomføring av ny forordning 
nr 2017/2394 om samarbeid mellom 
nasjonale myndigheter med ansvar for 
håndheving av forbrukervernlovgivningen 
(CPC-forordningen) i alkohol og 
tobakkskadeloven 
Ny forordning gir håndhevingsorganene utvidet 
myndighet til å undersøke brudd på og håndheve 
forbrukervernreglene. Forordningen får anvendelse på 
overtredelser av felleseuropeiske forbrukervernregler 
som omfattes av rettsaktene i forordningens vedlegg. 
Vedlegget til ny forordning lister opp 26 rettsakter. På 
alkohol- og tobakksområdet, er det 
reklamebestemmelsene i direktivet om audiovisuelle 
medietjenester (AMT-direktivet) som utgjør de aktuelle 
forbrukervernreglene. AMT-direktivets 
reklamebestemmelser knyttet til tobakk og alkohol er 
gjennomført i norsk rett i tobakksskadeloven og 
alkoholloven. 
Forordningen utvider håndhevingsorganenes myndighet, 
og myndigheten blir særlig utvidet i den digitale sfæren. 
Håndhevingsorganene får med ny forordning myndighet 
til å fjerne digitalt innhold på nettsider, apper og andre 
nettbaserte grensesnitt, og eventuelt stenge tilgangen til 
disse. Forordningen overlater til de enkelte landene å 
avgjøre om denne myndigheten skal utøves av de 
nasjonale håndhevingsorganene direkte eller av andre 
organer, som for eksempel domstolene. Departementet 
forslår at myndigheten til å fjerne ulovlig digitalt innhold 
legges til domstolene. Forslaget til gjennomføring i 
tobakkskade- og alkoholloven vil sørge for at dette 
lovverket er i tråd med forordningen. Barne- og 
likestillingsdepartementet sendte våren 2018 ut et 
høringsnotat om gjennomføring av CPC-forordningen i en 
rekke lover. Høringsfristen var 28.september 2018. 
Forslag til gjennomføring i alkohol- og 
tobakkslovgivningen, må ses i sammenheng med Barne- 
og likestillingsdepartementets forslag 
AEF har ingen merknader og støtter forslåtte endringer 

 

 
 

Hjertelig takk 
 
Vi er så takknemlige for all støtte vi får til leirene våre. Vi er i 
gang med å ringe rundt til alle butikker i nærområdet for å få 
litt hjelp til diverse matvarer. Vi fikk utrolig mye støtte i fjor 
og vi håper alle støtter oss like mye i år. Vi søker også om 
pengestøtte fra ulike aktører og her har vi fått støtte fra 
følgende: 
 
Lions Club Tune kr 5 000,- 
Lions Club Borg kr 10 000,- 
Lions Club Furnes kr 2 000,- 
Lions Club Årnes kr 3 000,- 
Lions Club Vang kr 5 000,- 
Lions Club Skjeberg kr 3000,- 
 

 

Uttalelse på revidert nasjonalbudsjett 2019 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske forbund 
(AEF) er sterkt i mot de foreslåtte kutt i alkoholavgiftene 
som kommer i revidert nasjonalbudsjett. 

 

Vi er også av den oppfatning at det pågående arbeidet 
med å styrke arbeidet med psykisk helse og rus ute i 
fylkene er av en slik viktighet at det er uakseptabelt at 
dette tilskuddet gjentatte ganger er blitt redusert. 

Vi foreslår derfor at de 10 millionene Regjeringen har 
foreslått å bevilge til pilotprosjekt for fritidskort i 
Arendal og Vadsø heller går til programmet for psykisk 
helse og rus. 

 

Avd 103 Ringsaker 

 

 

 
      

Vi ønsker alle en God Sommer 



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

Følg oss på facebook 
og på www.arbef.no

 
 
 
 
Forbundsstyret 2016-2020 

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

Anne Sollie Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord.  
Nestleder tlf 412 57 876 epost: anne@roadtrip.no 

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

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

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

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

Elin Tamnes, Tamnesveien 1008, 7570 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  
 
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 -  
 
 
 
 
 

 

 

 

Fra forbundssekretæren. 

Sommeren er her og det nærmer seg ferietid. Med ferietid 
venter også en gjeng forventningsfulle leirdeltakere. Det 
arrangeres leirer for enslige forsørgere med barn i ukene 27 
og 33, og barneleirer i ukene 28 og 30 og ungdomsleir i uke 
29. Det blir også høstleir i ukene 40 og 41.  

Tenker du nå at dette er noe du kunne tenke deg å være med 
på? Som leirleder? Da synes jeg du skal ringe meg på tlf. 47 45 
55 32 (08.00-15.00)  

Vi er på besøk i pensjonistforeninger om dagen også. I hele 
vår har vi besøkt pensjonistforeninger i Østfold, Vestfold, 
Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus for å informere om hva 
som skjer med kroppen vår når vi eldes, og ikke minst hva 
som kan skje dersom vi blander alkohol og legemidler. Vi fikk 
en gledelig nyhet fra Helsedirektoratet om at vi får støtte til 
prosjektet i 2019, så etter sommerferien starter besøkene 
lenger nord i landet. Vi har gjennomført 3 konferanser om 
temaet, og vi ser på muligheten for 3 til i løpet av året. Det er 
godt oppmøte fra helsepersonell på disse konferansene, noe 
vi setter stor pris på. Vi oppnår målene våre! 

Ruspolitiske konferanser; her har vi gjennomført 5 
konferanser og vi jobber med 10 konferanser til høsten. Vi 
legger ut på hjemmesiden vår arbef.no og facebook når 
programmene er klare. Tid og sted for konferansene finner du 
på side 3. Vi sender ut invitasjon til dere medlemmer også, får 
du en invitasjon i posten blir vi glade dersom du har mulighet 
til å møte opp. Kanskje kan du hjelpe til med registrering, 
koke kaffe o.l.  

Forbundskontoret vil være bemannet i hele sommer, vi har 
klart å sette ferielister som gjør at det alltid vil være en på 
jobb. Telefonnummer og mail til ansatte på kontoret finner du 
i nederste spalte på denne siden.  

Neste AEF-info kommer i september-måned. Har du noe du 
kunne tenke deg å ha med i bladet, så ta kontakt. 

Ønsker hver og en av dere en riktig fin sommer. Nyt sol og 
varme og lad opp batteriene.  

 

Trine Lund 
Forbundssekretær 
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