
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 her. 
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Alkoholreklameforbudet må strammes inn! 

 

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 alkoholreklame som 

en av de tre viktigste anbefalinger for god alkoholpolitikk, sammen med 

begrensning av tilgjengelighet og prisregulering. 

 

Alkoholreklameforskriften fra 2015 åpnet opp for «nøktern informasjon» om 

produkter i Norge. Denne endringen 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 liberaliseringer av alkoholloven og foreslå 

innstramninger når det gjelder reklameforbudet mot alkohol. 
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Straffedømte med rusproblemer må få behandling  

 

Landsmøtet i Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 

krever at straffedømte som har rusproblemer må få et behandlingstilbud i 

fengselet. Dersom dette ikke er mulig må tilbud om behandling kunne startes 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 narkotika 

også i fengselet. 

 

Bare halvparten av de som søker seg til en rusmestringsenhet får plass der. Det 

er de ressurssterke og mest motiverte som søker og får plass, mens innsatte med 

store rus- og psykiske utfordringer er taperne. 

 

Det er også så mange syke i fengslene 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 rusmestringsenheter 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 behandlingsinstitusjon, her 

må finansieringen sikres gjennom øremerkede midler til kjøp av 

institusjonsplasser. 

 

Satsingen på straffegjennomføring i samfunnet må økes, som narkotikaprogram 

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. 
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AEF er bekymret over økende tilgang på narkotika i Europa 

 

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 narkotikaproduksjon i Europa og økt bruk av 

høypotente stoffer. 

Det er også rekordhøye kokainbeslag og store heroinbeslag, 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 

narkotikaproduksjonen, 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 folkehelseeffekt. Cannabis er ofte 

inngangsporten til videre rusbruk, og det er derfor viktig med forebyggende 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. 
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