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1. INNLEDNING
Det har vært et nytt underlig år. Store internasjonale og nasjonale kriser har preget nyhetsbildet. Når denne årsmeldingen skrives er det krigen i Ukraina som vi rystes av. Hjemme
preger koronasituasjonen fortsatt hverdagen til de fleste, selv om vi nå ikke har restriksjoner. Høyt sykefravær og høye strømpriser betyr noe for hverdagen til mange av våre medlemmer.
14. oktober 2021 fikk vi ny regjering utgått
fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det er
en mindretallsregjering som må søke støtte i
Stortinget for å få gjennomslag for sin politikk.
Ingvild Kjerkol ble ny Helse- og omsorgsminister
og erstattet Bent Høie som hadde den posisjonen
i hele 8 år.

konferanser og studietur ble lagt på is. Mindre
seminarer og webinarer ble planlagt. Muligheten til besøk og annen utadrettet virksomhet
ble begrenset. Denne årsmeldingen beskriver
perioden fra 19. mars 2021 til 18. mars 2022. Noen
steder bruker vi tall for 2021, men det presiseres i
teksten.

Ny regjering og ny statsråd betyr ny politikk. Hva
regjeringen ønsker på rusfeltet er nedfelt i Hurdalsplattformen. Noe av dette får direkte følger
for flere av våre medlemmer slik som avvikling av
godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg.
En opptrappingsplan for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreform er varslet i 2023.

Selv om koronasituasjonen har påvirket mye har
vi likevel hatt et nytt aktivt år. Våre medlemmer
har gjort imponerende mye godt rusfaglig arbeid
og mange har vist stor evne og vilje til omstilling.
Vi har blitt gode på digitale plattformer og lært
oss nye møteformer og kultur for samarbeid.

Regjeringen Solbergs rusreform, avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder
narkotika til eget bruk, ble nedstemt i Stortinget
i juni. I det nye Stortinget er det fremdeles flertall
mot en avkriminalisering. Men det er et stort
flertall for å gå fra straff til hjelp. Vi er spent på
hvordan dette vil materialisere seg.

Vi har i løpet av året fått produsert fire kortfilmer
som vi er stolte av og dere finner dem på vår
YouTube-kanal og på nettsiden.
Vi har også dette året hatt medlemsvekst og er
stolte av det. Vi er den desidert største paraplyorganisasjonen på rusfeltet og har fortsatt plass til
flere.

Da vi planla våre aktiviteter for denne perioden,
var vi forsiktige optimister. Det vil si at store
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2. ORGANISASJON
Fagrådet ble etablert i 1991 og var den gang en sammenslåing av to organisasjoner. Det var
Samordningsrådet for institusjoner for rusmiddelmisbrukere (SIR) og Ledergruppa for institusjoner innen rusmisbruk (LIR). Dagens navn, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, ble
vedtatt på årsmøtet i 2012.
Vi gjennomførte en flott markering av vårt 30-års
jubileum på Bristol Hotell med medlemmer og
inviterte gjester 18. oktober 2021. Under dette
jubileet var det premiere på vår brandfilm laget av
Ellevill filmproduksjon.

Fagrådets formål er å synliggjøre, samle, drøfte og
formidle de ruspolitiske konsekvensene, faglige
erfaringer, brukererfaringer og forskning for å
sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige
og ressursmessige betingelser.

Fagrådet er en medlemsorganisasjon og pr.18.
mars 2022 er det 143 medlemmer. Medlemmene
har over 200 ulike tiltak, mer enn 6000 årsverk og
mange tusen medlemmer og frivillige.

FAGRÅDETS VISJON:
Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i
et samlet rusfelt.

Medlemsvirksomhetene representerer forebygging, behandling, lavterskeltjenester, bolig- og
omsorgstjenester, avholdsarbeid, pårørendearbeid, brukerorganisasjoner, høyskole-,
forsknings- og kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og mer til. Medlemsvirksomhetene
kommer fra både offentlig, ideell og privat sektor.
FORMÅL OG FUNKSJON
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en
nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon
for tiltak/tjenester for mennesker med rusmiddelrelaterte problemer og avhengighetsproblematikk.

Styret sammen med
leder Jan Gunnar Skoftedalen 17. juni 2021.
FOTO: TORHILD KIELLAND
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ÅRSMØTE 2021
Årsmøte 2021 ble avholdt som et heldigitalt møte
6. mai 2021.
Det var 59 deltakere. Av disse var 49 stemmeberettiget. Det ble behandlet åtte saker. Protokollen ligger på rusfeltet.no. I tillegg ble Fagrådets
pris for Godt ruspolitisk arbeid tildelt journalist
Thomas Ergo under årsmøtet.
STYRET
Fagrådet ledes av et styre med styreleder, nestleder samt sju styremedlemmer som avspeiler
bredden av medlemsvirksomheter.
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Styret har bestått av:
•

Styreleder Anders Dalsaune Jansen,
leder Tyrilistiftelsen

•

Styrets nestleder Trude Lønning, rus og
psykisk helsesjef, Mestringsenheten, Sandnes
kommune

Styremedlemmer
•

Frode Woldsund, daglig leder,
Frelsesarmeens rusomsorg

•

Kine Haugen, Fellesorganisasjonen FO,
til daglig seksjonsleder poliklinikk
Oslo universitetssykehus

•

Lars A Lian, faglig leder Stiftelsen
Fossumkollektivet

•

Tommy Sjåfjell, prosjektleder A-larm

•

Ellen Ingrid Eira, leder døgnenheten Karasjok,
Finnmarkssykehuset HF

•

Merete Hanch-Hansen, avdelingsdirektør
Velferdsetaten Oslo kommune

•

Eva Brekke, Norsk psykologforening, til daglig
postdoktor ved NK ROP

Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, er
styrets sekretær.
STYREMØTER
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter. Det
har vært en variasjon av fysiske, hybridversjon og
digitale møter. Styret har behandlet 56 saker. I det
som kalles fag og ruspolitiske saker og informasjons- og drøftingssaker er det ofte mange saker
og temaer som drøftes. I tillegg er det vært e-postutveksling om ulike aktuelle saker og høringer.
Styret avholdt styreseminar i Karasjok 1. – 2.
september 2021 for planlegging av oppgaver og
satsningsområder. Vi besøkte også Sami Klinikk
ved Finnmarkssykehuset hvor styremedlem Ellen
Ingrid Eira er avdelingsleder for døgnenheten rus
og psykiatri.
SEKRETARIATET
Fagrådet leier kontorlokaler til sekretariat og
møtevirksomhet i Nedre Slottsgate 7 i Oslo.
Sekretariatet ivaretar den daglige driften av
Fagrådet i tråd med organisasjonens vedtekter,
årsmøtets vedtak og oppfølging av styrevedtak.

Jan Gunnar Skoftedalen er leder. Torhild Kielland er rådgiver i 100% stilling. I desember
2021 besluttet styret å øke sekretariatet med en
rådgiverstilling. Etter en runde med utlysning og
intervjuer av mange gode kandidater ble An-Magritt Steinhovden ansatt og starter opp 1. juni 2022.
Velkommen til An-Magritt.
Fagrådet er medlem av arbeidsgiverforeningen
Virke.
MEDLEMSVIRKSOMHETER
Pr 18. mars 2022 er det 143 virksomheter/
organisasjoner som er medlemmer. Det er en
nettoøkning på 8 medlemmer siste året. Disse
representerer over 200 ulike tiltak med mer 6000
årsverk, et betydelig større antall egne medlemmer og frivillige.
Siden 19. mars 2021 har 10 nye virksomheter/
organisasjoner meldt seg inn:
•

A-hus, avd rus og avhengighet

•

Idretten skaper sjanser

•

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

•

Omegastiftelsen

•

Preventio

•

Rettssenteret

•

Stavanger universitetssykehus, avd rus og
avhengighet

•

Sørlandet sykehus, avd rus og avhengighet

•

Uteseksjonen i Stavanger

•

Uteseksjonen i Trondheim
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I samme periode har totalt to virksomheter
avsluttet medlemskapet:
• Fjell kommune, ble en del av Øygarden
kommune – som ikke ønsket å overta.
•

Trappen motiveringssenter i Bergen
– ønsket ikke å videreføre.

3. ØKONOMI
I 2021 hadde Fagrådet et overskudd på kr.
94 104,- (overskudd på kr. 401 848,- i 2020).
Fagrådets hovedinntektskilder er deltakeravgift,
tilskudd fra Helsedirektoratet, prosjekttilskudd
og medlemskontingent. Andelen deltakeravgifter
har vært betydelig lavere de siste to årene med
koronapandemi hvor det har vært færre fysiske
konferanser.
Sum driftsinntekter i 2021 var 5 674 428,- som var
omtrent det samme som i 2020.
Fagrådet fikk i 2021 kr. 3 650 000,- i tilskudd fra
Helsedirektoratet. Det er 50 000 kroner mer enn i
2020 og en økning på knapt 1,5%. Vi mener statstilskuddet er oppsiktsvekkende lavt sammenlignet med andre organisasjoner.
Fagrådets revisor er BDO AS avdeling Bergen.
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4. AKTIVITETER
GENERELT
Det er arbeidsplanen, vedtatt på årsmøtet, som
i stor grad er styrende for våre aktiviteter. Våre
aktiviteter skal igjen reflekteres av de langsiktige
målene som er synliggjort i strategien. Styret
går gjennom strategien en gang i året. Styret
og sekretariatet prøver gjennom sitt arbeid å
fange opp ulike bevegelser og utvikling innenfor
rusfeltet.
Nettsiden rusfeltet.no er, og har vært, viktig som
formidlingskanal. Det er ikke blitt mindre viktig
de to siste årene hvor de fysiske møteplassene
har vært færre. Vi har i økende grad tatt i bruk
streaming og webinarer som alternativer til å
møtes fysisk. Det er også i tråd med arbeids
planen.
Totalt er det skrevet 215 saker på rusfeltet.no i
løpet av 2021. Sakene omhandler rusfaglige og
ruspolitisk praksis/endringer/mangler/utfordringer samt saker om medlemmers og våre
aktiviteter og organisasjon. 215 saker tilsvarer
omtrent én ny sak på rusfeltet.no hver ordinær
arbeidsdag. Nettsiden er godt besøkt og hadde i
2021 mer enn 183 000 treff. Det er «all time high»
på nytt og en økning på åtte prosent fra året før.
Utviklingen fortsetter i 2022. Det forteller oss
at rusfeltet.no er en viktig arena for kunnskap,
informasjon og meningsutveksling.

Illustrasjonsbilde fra
filmen om overdoser
som vi lagde med
Ellevill Produksjon
sommeren 2021

Vi opplever økt etterspørsel etter våre tjenester
og ønske om samarbeid. Hvis ønskene er i tråd
med arbeidsplanen strekker vi oss langt for å få
til et godt samarbeid.

GJENNOMFØRING AV
ARBEIDSPLANEN 2021
Arbeidsplanen bygger opp under strategiene
og aktivitetene. Arbeidsplanen er omfattende.
Vi rapporterer på det vi har gjort i perioden på
de enkelte punkt. Det kan noen steder bli noe
detaljert, men viser bredden i oppgaver. Med én
ansatt til i sekretariatet vil vi bli enda
bedre.

•

Hjelpetilbud til innsatte

•

Manglende hjelpetilbud til ROP-pasienter

En av de mest populære sakene i perioden er
saken hvor vi promoterer vår egen side om
kunnskap og e-læring. Der har vi samlet mye
informasjon fra rusfeltet herunder linker til andre
nettsider. Men den absolutt mest leste er fortsatt
en sak vi skrev i 2019 om Fentanyl. Det skyldes
mest sannsynlig at temaet har vært oppe ved
ulike anledninger i lokale og nasjonale medier,
blant annet gjennom NRK serien Rus med Leo
Ajkic.

1. F
 REMME KUNNSKAPSBASERT
PRAKSIS I RUSFELTET VED Å:
a) ta opp aktuelle rusfaglige saker
Dette er et hovedområde for vårt
arbeid. En rekke saker er tatt opp og
synliggjort. Vi har pekt på områder
hvor det er mangler eller utfordringer
og vi har vist frem gode saker/ god
praksis. De fleste sakene er omtalt på
rusfeltet.no. Vi er imponert over mye av
det gode arbeidet som gjøres rundt om
i hele landet. Det er imidlertid noe å
hente på deling av kunnskap. Vi håper,
og mener, rusfeltet.no er en arena for
deling av kunnskap.
EKSEMPLER PÅ TEMA I 2021 ER:
• Rusbehandling
•

Overdoser

•

Bruk av erfaringskompetanse

•

Utenforskap

•

Ungdom i risiko
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ANDRE SAKER SOM ER MYE LEST
PÅ RUSFELTET.NO ER:
• 12 av 15 barneverntjenester bryter loven når
de undersøker saker!
•

324 overdosedødsfall i 2020 - det høyeste
antallet på tjue år!

•

Det pågår en urimelig forskjellsbehandling av
ulike pasientgrupper i Norge!

•

LAR - Fryktelig trist å få bekreftelse på at så
mange har det så vanskelig i en behandlingssituasjon!

SAKER SOM VI ELLERS HAR BRUKT
MYE TID PÅI PERIODEN ER:
• Variasjon i kravene til belegg i døgnin
stitusjoner skaper usikkerhet
•

Vil advare mot Oksykodon

•

Hva var sosialt arbeid igjen?

•

LAR, HAB og rommet imellom

COVID 19
Etter sommeren 2020 meldte de fleste av våre
medlemmer at dagliglivet gikk nesten som
normalt, men med særlige smittevernregler. Det
er imidlertid variasjoner mellom ulike tiltak som
ikke alltid kan forklares i smittevernreglene. Det
har vært lokale utbrudd i rusmiljøet, men vi er
ikke kjent med at rusavhengige har vært spesielt
utsatt.

Fra venstre:
rådgiver i Fagrådet
Torhild Kielland,
førsteamanuensis
ved NMH Hans-Petter
Solli, Rådgiver, DPS
Gjøvik avd ledelse
Ingunn Thomassen
Berg, musikkterapeut
i Fredrikstad
kommune Daniel
Løset Kristiansen,
leder i Mental Helse
Gjøvik Elin Anita Lund,
musikkterapeut
i Sykehuset innlandet
Adrian Wangberg
Seberg, musikkterapeut
i FACT Gjøvik Ola Mo,
professor
i musikkterapi ved UiB
Brynjulf Stige.
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Overdosetallene for 2020 (som kom juni 2021)
var imidlertid de høyeste på 20 år. Folkehelseinstituttet forklarer dette med sterk heroin og
covid.
Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med
substitusjonslegemidler er forlenget ved flere
anledninger for å sikre forsvarlig helsehjelp.
MUSIKKTERAPI
Fagrådet deltar fortsatt i Nasjonalt nettverk for
musikkterapi - rus og psykisk helse. Nettverket
består av forskningssentrene for musikkterapi i
Norge; Cremah og GAMUT, fire av sju kompetansesenter rus (KoRus), Fredrikstad kommune og
NAPHA. Fagrådet har deltatt i nettverket i sju år.
For å synliggjøre hva musikkterapi er og hvorfor
dette har en plass i rus og psykisk helsebehandling besluttet nettverket i 2021 å starte et samarbeid med Ellevill Produksjon om fire kortfilmer til
bruk i SoMe, YouTube, nettsider og konferanser.
Filmene kommer i 2022.
Sammen med nettverket har vi levert Abstract til
SKANROP-konferansen Oslo 15. - 16. september
2022 om forskningsarbeidet knyttet til musikk
terapi i FACT pluss kortfilmene.
På vegne av nettverket har NAPHA, POLYFON
og Fagrådet, i samarbeid med Rådet for Psykisk
helse, levert en prosjektsøknad til Stiftelsen DAM
under ordningen Helse Vår 2022.
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Utenom nettverkets arbeid bidro rådgiver som
konferansevert på en av sesjonene på Polyfon
konferansen 2021. I tillegg bidro vi til programmet
og deltok på fagdag om musikkterapi i FACT, i regi
av Sykehuset Innlandet og fire innlandskommuner
med tilhørende Rockovery-konsert i Gjøvik 7.
oktober 2021.

BRUKERMEDVIRKNING
Utviklingen av brukermedvirkningen innenfor
rusfeltet har gått med sjumilssteg de siste årene.
Det betyr ikke at vi er i mål.
Ett av styremedlemmene i Fagrådet skal ha
brukererfaring. Det er nedfelt i vedtektene og
det har det vært siden 2008. I dag er det Tommy
Sjåfjell fra A-larm som har den plassen.
Fagrådet har siden 2015 koordinert et bruker- og
pårørendenettverk på rusfeltet. Organisasjonene
som er med i nettverket er Marborg, FHN, BAR,
Ivareta, A-larm, ProLAR-Nett, Normal Norge, RIO
og Det Nytter.
Organisasjonene benytter nettverket til å ta opp
saker som organisasjonene står sammen om,
både politisk og faglig. Nettverket har vedtatt sju
prinsipper som rammer for samarbeidet og som
ble evaluert og justert høsten 2021. Nettverket
har gjennomført fem ordinære møter i perioden,
men det har også vært møter med mindre grupper i planlegging av Arendalsuka, webinar og mer
dagsaktuelle saker.

22. september besøkte vi Treningspoliklinikken på St. Olavs
hospital i Trondheim sammen med Rådet for Psykisk helse.
Der gjennomførte vi en inspirerende planleggingsdag for
prosjektet, sammen med forskerne Grete Flemmen og Henrik
Loe. (På bildet Werner Fredriksen fra Rådet for Psykisk helse
foran Grete Flemmen). FOTO:TORHILD KIELLAND

TRENING SOM MEDISIN I RUS- OG PSYKISK
HELSE BEHANDLING
Sammen med Rådet for Psykisk helse har vi
prosjektet «Nettverk styrker trening i behandling»
støttet av Stiftelsen DAM.

23. juni 2021 arrangerte nettverket et webinar
med tittel; Uønsket overalt. Under Arendalsuka
arrangerte nettverket en debatt på Åpen Russcene
med tittelen; Bagatelliseres alkohol i valgkampen? Hvorfor snakker vi ikke om alkoholens
skyggesider; enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske kostnader?
Nettverket gir også løpende nyttige innspill og
kunnskap til administrasjonen. Det er verdifullt.

Prosjektet avsluttes i 2023 og handler om å
etablere et nasjonalt og fire regionale fagnettverk for ansatte og erfaringskonsulenter knyttet
til høyintensitetstrening som behandlingstilbud
innen rus- og psykisk helse. Målet er erfaringsutveksling og kunnskapsspredning. Nettverkene
er digitale, med mål om fysisk samling i løpet av
2022.

Webinaret Uønsket
overalt! Fra venstre
Synne Bernhardt,
Arild Knutsen, Joar
Kaasa, Adele Matheson
Mestad, Marius Sjømæling og Paul Larsson.
FOTO: TORHILD KIELLAND

I samarbeid med KBT Glimt Recoverysenter
planlegges en bruker-spør-bruker-film om verdien av treningstilbud i behandling. Temaer er
blant andre effekt på psykisk og somatisk helse,
men også innspill på hvordan folk bør bli møtt i
behandlingssystemet.
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om hva som mangler i andre tjenester. Registeret
driftes av KORFOR i Helse Stavanger.
Dette året har vi fortsatt med å sette søkelys på
kunnskap om rus innenfor barnevern. Her har vi
sett gjennom flere mediesaker at kompetansen
ikke er tilstrekkelig. Vi har i den sammenheng
støttet forslaget om TSB-ung som var et av tiltakene i alkoholstrategien.
Vi er også involvert gjennom å delta i styringsgruppe for to studier. Én knyttet opp til SERAF og
gravide og LAR. Den andre er i regi av A-hus og
omhandler avhengighet, kronisk smerte, livs
kvalitet og behandling. Det er en viktig studie,
særlig knyttet til økende bruk opioider og dødelighet som følge av foreskrevne opioider.

Bandet Pink Rabbits
fra Stedet Sagene
under ledelse av
musikkterapeut
Daniel Næsheim.
FOTO: TORHILD KIELLAND.

Ut over dette er vi samarbeidspartner for Knute
punkt for Recovery bestående av Brukerstyrte
Sentra i Norge. Sagatun Brukerstyrt Senter har
en koordinerende rolle i dette og vi har hatt mye
samarbeid om møteplasser i løpet av perioden.
Vi har videre skrevet flere nyhetssaker om arbeidet ved de brukerstyrte sentrene, om ansettelser
av erfaringskonsulenter og om brukerstyrte
initiativ og tiltak.
Temaet var også viktig på vår jubileumsmarkering
i oktober der vi blant annet hadde innslag fra
Stedet Sagene, Frelsesarmeen, representert ved
fire brukere og én ansatt.
Våre utviklingsområder; musikkterapi og høyintensitetstrening er begge områder der samarbeidet med erfaringskonsulenter og brukere av
tilbudene er sentralt.
b) fremme rus- og avhengighet som fagområde
og bidra til økt fokus i øvrige helsetjenester og
forskning
Rus og avhengighet som eget fagområde er viktig.
Det handler ikke nødvendigvis om hvor i organisasjonskartet, men en forståelse for faget. Vi har
sett betydningen av det under pandemien.
Jan Gunnar Skoftedalen sitter i KvaRus (Kvalitets
registeret) sitt fagråd, som vi mener vil bidra til å
gi ny kunnskap både som fagområde, men også
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Jan Gunnar Skoftedalen har undervist studenter
ved ortopedi-ingeniørstudiet ved OsloMet med
tema Rus i samfunnsperspektiv.
Gjennom våre utviklingsområder; musikkterapi
og høyintensitetstrening har vi kontinuerlig
dialog om rus og avhengighet med bredden av
helsetjenester og kompetansetjenester tilknyttet
somatikk og psykisk helse.
c) arbeide for at grunnleggende tjenester som
helsehjelp, bolig, arbeid og aktivitet er tilgjengelig.
Skal vi bidra til at våre innbyggere kan leve det
livet de ønsker er slike grunnleggende tjenester
helt nødvendig. Det er fremdeles ikke en selvfølge.
Den siste opptrappingsplanen for rusfeltet (2016
– 2020) bidro til å styrke disse tjenestene. Her var
det imidlertid et stort etterslep, men det er store
variasjoner. Mange kommuner har gode tjenester,
andre steder er det mangelfullt. Det viste også
evalueringsrapporten fra FaFo som kom sommeren 2021.
Gjennom en rekke saker på rusfeltet.no har vi
pekt på mangler, men vi har også vist frem en
rekke gode tiltak til inspirasjon.
Rapporten Kartlegging av bostedsløse kom i juni
2021 og det var Evelyn Dyb ved OsloMet som var
ansvarlig. Jan Gunnar Skoftedalen har sittet i referansegruppen. Rapporten viser fortsatt nedgang i
antall bostedsløse.
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”

Nedgangen i Norge skyldes en
langvarig innsats. Kommunene,
og særlig de store og mellomstore
kommunene, har jobbet systematisk over lang tid med å redusere
bostedsløshet.
Forsker Evelyn Dyb, NIBR, OsloMet 10. juni 2021

Tilbud knyttet til arbeid og aktivitet har vi sett
mange gode eksempler på siste året. Her er
det gode eksempler fra Idretten skaper sjanser,
Frelsesarmeens «Mer enn bare sykling» og de
ordinære arbeidsforberedende tiltakene som Alf i
Bergen, Stavne i Trondheim og andre.
Tilgangen til likeverdig helsetjenester har det
vært søkelys på siste året og det kan se ut som vi
fremdeles har en vei å gå. En av våre kortfilmer
har dette som tema. Det handler om mer enn
medikamentvalg. Tilgang til øyeblikkelig hjelp
mangler innenfor flere helseforetak og smertebehandling for mennesker med en avhengighetsdiagnose er fortsatt et motsetningsfylt tema. Vi
diskuterer med både NIM og diskrimineringsombudet om dette faller inn under urimelig forskjellsbehandling.
d) delta i og initiere utviklingsarbeid.
Vi ble godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen
Dam i 2019. Det har bidratt til at flere medlemmer
henvender seg og inviterer oss inn i utviklings
arbeid. Utover søknader til Dam er dette et
område vi har økt vår innsats på. Mye av vårt
arbeid går over flere år. Her nevner vi noen:
•

Sammen med Frelsesarmeen i Bergen;
Trygt hjem for hjemløse.

•

Sammen med Polyfon i Bergen, NAPHA,
Sagatun og NMH; Musikkterapi.

•

Sammen med Rådet for psykisk helse;
Nettverk sikrer trening i behandling.

•

Sammen med Gabrielle Welle-Strand Seraf;
LOCAM - en longitudinell studie av mødre i
LAR og deres barn.

•

Sammen med A-hus: NOR-APT - en studie om
avhengighet og kronisk smerte: Livskvalitet og
behandling.

Idretten Skaper Sjanser - da gjengen som deltok i Arctic Race kom i mål i Harstad.
FOTO: IDRETTENSKAPERSJANSER.NO.

e) jobbe for en kvalitetsreform
innenfor forebygging og behandling
i rusfeltet
I forbindelse med arbeidet med rusreformen
fra Straff til hjelp ble behovet for styrking av det
forebyggende arbeidet og behandling et tema.
Vi mener behovet for en økt satsning er, og var til
stede, uavhengig av utfallet omkring avkriminalisering. Derfor ble det satt inn som nytt punkt i
arbeidsplanen for inneværende periode. Vi spilte
dette inn til regjeringsforhandlingene i Hurdal og i
høring om statsbudsjettet på Stortinget i oktober.
For Fagrådet er det viktig at det gjøres en styrking
av kvalitet i arbeidet. Det er ikke tilstrekkelig med
«la hundre blomstrer blomstre». Arbeidet som
skal utføres må være kunnskapsbasert. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de ønsker
å gjennomføre en forebyggings og behandlingsreform som styrker kommunenes forebyggende
tilbud og et integrert ettervern.
Helseministeren sa i sin sykehustale at de har
startet arbeidet, men at det er krevende og vi kan
ikke forvente noe før i 2023. Fagrådets administra
sjon og styre, har sagt at vi gjerne bidrar i dette
arbeidet. Det vet vi også at mange av våre med
lemmer vil gjøre.
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I Stortingets vårsesjon fikk forslaget om å gå fra
straff til hjelp sin foreløpige avslutning. Forslaget
som gikk på å flytte ansvaret for oppfølging av
personer som blir tatt for bruk og besittelse av
narkotika fra justis til helse. Det ble nedstemt i
Stortinget i juni 2021.
I desember 2021 ble det fremmet et forslag om
omkamp om gjennomføring av rusreformen.
Stortinget gjennomførte høring 10. februar og
skal etter planen behandles i Stortinget i slutten
av mars 2022. Det er ingenting som tilsier noe
annet resultat enn forrige, men vi er spent på om
det vil fremmes forslag på andre områder som
politikerne vil prioritere. Det skjedde i behandlingen i juni 2021.
Andre viktige saker i perioden har vært;
Bildet fra venstre: Stine Sundbø Hollerud, teamleder Uteseksjonen i Oslo, Hanne Cecilie
Widnes, generalsekretær IOGT, Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet, Arild Knutsen, leder i FHN, Abdi Muhamed, erfaringskonsulent Uteseksjonen i Oslo.
FOTO: TORHILD KIELLAND

Vi arrangerte et webinar 4. februar hvor vi forsøkte å se regjeringens forslag til forebyggings- og
behandlingsreform som et svar på avkriminalisering. Webinaret kan ses på vår Youtube kanal.
2. V
 ÆRE EN TYDELIG OG SYNLIG
RUSPOLITISK AKTØR VED Å:
a) ta opp aktuelle ruspolitiske saker
Høsten 2021 ble det regjeringsskifte. 14. oktober dannet Arbeiderpartiet og Senterpartiet ny
regjering. Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet ble
ny helseminister. Samtidig ble det en nesten ny
helse- og omsorgskomite på Stortinget og vi har
brukt noe tid på å skaffe oss nye relasjoner i regjering og storting.

Overdosesituasjonen. Tallene for 2020 viser det
høyeste antall døde på over 20 år. Fagrådet er
invitert inn i arbeidsgruppa for revidering av
nasjonal overdosestrategi. Første samling var
28.02-01.03.22.
Sammen med bruker- og pårørendenettverket
har vi hatt sterkt søkelys på stigmatisering og utilstrekkelig tilgang til tjenester. 23. juni 2021 arrangerte vi i fellesskap et webinar; Uønsket overalt
og har et nytt webinar 29. april 2022 «Krenkefest
- eller foregår det reell diskriminering i rusfeltet?»
Disse kan ses på vår Youtube kanal.
b) Ta aktiv posisjon i å sikre gode rammevilkår
for TSB
Mange av våre medlemmer innenfor TSB er
naturlig nok opptatt av dette. Det gjelder både de
ideelle, men også offentlige institusjonene. For de
ideelle er det gjennomført anbud i Helse MidtNorge. Helse Nord gjennomførte forrige periode
og Helse Vest har startet arbeidet med ny prosess
som skal være gjennomført høsten 2022. Det har
ført til noen færre behandlingsplasser og i MidtNorge fikk ikke Kvamsgrindkollektivet forlenget
sin avtale. Slik situasjonen ser ut pr nå avvikles
driften der senest 30. juni 2022.
Tyrili fikk utvidet sin avtale og etablerer ny
institusjon i Molde, i tillegg til dagens tilbud i
Trondheim. Samtidig «hentet Helse Midt hjem»
sju plasser fra Frankmotunet (Helse Sør-Øst) og
la de til i Molde. Som en konsekvens av det, samt
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tap av rehabiliteringsplasser fra Oslo kommune,
besluttet styret i Tyrili å legge ned Frankmotunet.
Det har skapt voldsomt engasjement på blant
annet sosiale medier for å bevare Frankmotunet.
Fagrådet har fulgt med i dette fordi mye av
debatten har handlet om rammevilkår og
styringssignaler. I tillegg engasjerte bruker- og
pårørendeorganisasjonene seg sterkt og ba Fagrådet om å koordinere møter og uttalelser på vegne
av nettverket.
Når det gjelder anbud overfor de ideelle prøver
vi å ta en aktiv posisjon ved å sikre oss at
kravspesifikasjonen er så god som mulig og at
arbeidet som gjøres i de regionale helseforetakene er etterrettelig. Ved anbud er det ofte noen
som taper og noen som vinner. Det må være
transparent og forståelig.
Budsjettprosesser i sykehusene er krevende å
følge med på og det er nødvendig for oss å få
hjelp og tips fra de som berøres. Vi har så langt
ikke gjort kjent med vesentlige endringer i kapasitet i sykehusene, men det er stadig endringer.
Kravene til belegg, knyttet til døgnbehandling,
ser ut til å variere både mellom helseforetakene,
internt i foretakene og mellom offentlige og ideelle aktører. Dette har vi engasjert oss i og hatt en
rekke samtaler med ulike aktører landet over.
c) Følge med på effekten av planer,
strategier og pakkeforløp
Det er stor tro på ulike normerende produkter i
utviklingen av tjenester på rusfeltet. Mange har
stilt seg tvilende til om ulike planer, strategier,
pakkeforløp og andre typer registreringer gir
bedre tjenester. Derfor har blant annet den nye
regjeringen gått for en tillitsreform hvor antallet
registreringer skal reduseres.
Vi deltar i arbeidsgruppa som skal revidere nasjonal overdosestrategi hvor det er viktig å se om
tiltakene i strategien bygger opp under målsettingen, en gradvis reduksjon av antall overdosedødsfall.
I juni 2021 fikk HOD refs av Riksrevisjonen da
den «Den gylne regel», som innebærer at psykisk
helse og rusbehandling skal prioriteres over
somatiske helsetjenester, ikke var innfridd. HOD

Tommy Sjåfjell og Eva Brekke. FOTO: TORHILD KIELLAND

ble spesielt kritisert for å ikke ha benyttet flere
virkemidler i handlingsperioden på seks år.
Helsedirektoratet er i gang med å lage nasjonale
anbefalinger for brukermedvirkning innenfor
rus og psykisk helse. Våre styremedlemmer Eva
Brekke og Tommy Sjåfjell er eksterne fagansvarlige, henholdsvis med ansvar for fag og brukermedvirkning. Eva avsluttet ved årsskiftet, mens
Tommy fortsetter arbeidet.
Mange har ventet lenge på pakkeforløp for ROPpasienter – et arbeid som ligger ferdig i direkto
ratet, men som nå er foreløpig stanset av den nye
regjeringen. Mye viktig kunnskap ligger her og vi
er spent på hva regjeringen velger, og om de skroter hele arbeidet. Dette er en pasientgruppe som
ofte faller utenfor tilbud og som ikke har sterk
brukerrepresentasjon inn i ulike prosesser. Vi vil
derfor følge ekstra godt med i tiden som kommer
på akkurat dette området.
For ungdom med komplekse utfordringer har
BUFdir i perioden ønsket å redusere bruken av
enetiltak, etter flere rapporter og tilsynserfaringer.
Dette har ført til et økende behov for små tiltak,
som er særskilt individuelt tilrettelagt.
d) Bidra til å bekjempe forhold som bidrar til
marginalisering, utenforskap og forskjeller i
forventet levealder
Vi har sammen med bruker- og pårørendeorganisasjonene hatt dette opp ved flere anledninger.
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Fra møtet med
Eivind Digranes og
Stine Langlete ved
23. juni 2021 gjennomførte vi et webinar med
Norges Institusjon for
organisasjonene med tittel; Uønsket overalt. Det
Menneskerettigheter
handlet om marginalisering og utenforskap. Et
(NIM) 16. mars FOTO:
TORHILD KIELLAND

styre og administrasjon på årsmøtet i 2021 for noe
av aktiviteten. Vår innsats var knyttet opp til dette
punktet i arbeidsplanen og årsmøtets flertall. I
april 2021 gjennomførte vi en Questback-under
søkelse som ga et stort flertall for reformen. Etter
at Stortinget stemte ned forslaget til avkriminalisering i juni 2021 har oppmerksomheten fra vår
side vært mindre. Etter at fem partier i desember
2021 fremmet et representantforslag om å gjennomføre rusreformen arrangerte vi imidlertid et
tre timers webinar 4. februar 2022, hvor vi prøvde
å se dette i sammenheng med regjeringens forslag om en forebyggings- og behandlingsreform.
Prinsippet om å gå fra straff til hjelp ligger fast
gjennom de tidligere årsmøtevedtakene.

nytt webinar gjennomføres 29. april 2022 hvor
tema er diskriminerende systemer.

Som en direkte følge av webinarene har vi
etablert et godt samarbeid med både NIM og
diskriminerings- og likestillingsombudet. Vi
mener kjernen i den nedstemte rusreformen også
er å påvirke holdninger og svekke marginalisering, stigmatisering og utenforskap. Vårt søkelys
på ungdom og unge voksne gjennom saker og
arrangement på Arendalsuka og utdeling av pris
til Thomas Ergo belyser også problemstillingen.
Vi har videre tatt initiativ overfor uteseksjonene i
de største byene for å se på prosjekter som vi kan
samarbeide om.
Videre har vi prosjektet sammen med Rådet
for Psykisk Helse «Trening som medisin» med
tilhørende ressurs-nettside beskrevet tidligere i
årsmeldingen.
Vi vil også nevne at vi i perioden har hatt en temarekke av fagsaker knyttet til kriminalitet, soning
og avhengighet. Der har vi målrettet gått ned i
problemstillinger som nettopp omhandler helse
og utenforskap.
e) v ære aktiv bidragsyter i Rusreformen fra
straff til hjelp
Etter at vi arrangerte en digital høringskonferanse
3. mars 2021 (omtalt i fjorårets årsmelding), bidro
vi med saker på rusfeltet.no og i debatten ellers.
Mye av debatten var krevende, ikke minst i sosiale
medier. Det ble fremmet kritikk mot Fagrådets
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Fra markeringen til støtte for rusreformen utenfor Stortinget
2. juni. FOTO: TORHILD KIELLAND

f) være en pådriver for en politikk som virker
rusforebyggende
Det er minst to tilnærminger til temaet. Den
ene handler om lavest mulig bruk av rusmidler.
Den andre om å redusere skadevirkningene av
rusbruk. Det å legge inn folkehelseperspektivet
er viktig, gode og inkluderende samfunn virker
rusforebyggende. Vi har i flere saker vektlagt
betydningen og tilgjengeligheten av gode rusforebyggende tiltak. Overfor regjeringen har vi tilbudt
vår bistand i den kommende rusforebyggende
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reform. Vi jobber også opp mot uteseksjonene
i de fire største byene, Oslo, Bergen, Trondheim
og Stavanger, for å se på det rusforebyggende
arbeidet mot ungdom og unge voksne generelt
og det oppsøkende arbeidet spesielt. Vi er også
i dialog med Landsforeningen for Oppsøkende
Sosialt Ungdomsarbeid (LOSU) som ligger nede
med «delvis brukket rygg» om en innlemmelse i
Fagrådet. Vi er invitert inn mot programkomiteen
til Gatenær-konferansen som arrangeres september 2022.
g) jobbe for gode rammevilkår for ideelle aktører
Vi har ideelle aktører innenfor spesialisthelsetjenesten og det som kalles kommunalt
ansvarsområdet. Dette punktet kom inn under
årsmøtebehandlingen i 2021. Innenfor spesialisthelsetjenesten jobber vi med å sikre forutsigbarhet og gode anbudsprosesser. På det kommunale
ansvarsområde handler det for mange om forutsigbarhet i finansieringen. Vi har gjennom flere
saker på rusfeltet.no pekt på betydningen mange
av disse ulike tiltakene gjør i sine lokalmiljøer. Vi
har formidlet ut ulike statlige tilskuddsordninger
på nettsiden for å gjøre det enklere for ideelle
aktører å finne frem. Vi har dialog med Virke på
dette området omkring Stortingets vedtak om
ideell vekst. Rusfeltets utfordring er at innenfor
vårt område har de ideelle en stor andel allerede.

3. V
 ÆRE RUSFELTETS VIKTIGSTE
MØTEPLASS VED Å:
a) Være synlig på sosiale medier
Vi når bredt ut ved å nær sagt daglig være aktive
og synlige på flere sosiale medie-plattformer;
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln og
YouTube.
Vi klarer ikke å være like aktive på alle plattformene med de ressursene vi har i dag. Facebook
og Instagram er plattformene vi prioriterer. Det vil
bedre seg fra juni da ny rådgiver er på plass. Hun
har i tillegg god kompetanse på sosiale medier.
b) Ha en oppdatert og relevant nettside
Etter at vi lanserte ny nettside i juni 2020 har
antall besøk fortsatt å øke. Vi hadde i 2021 mer
enn 183 000 besøk på nettsiden. Det er det høyeste antallet siden Fagrådet startet med målinger
i 2009. Vi mener, og tror, potensialet er enda
høyere.
Vi har laget 215 saker av ulik karakter, noe som
tilsvarer ca en ny sak pr arbeidsdag. Vi får mange
gode og hyggelige tilbakemeldinger på omfang og
relevans.

Et av arrangementene
under Arendalsuka var
en samtale mellom
statssekretær Anne
Grete Erlandsen i
Helse- og omsorgs
departementet og
leder Jan Gunnar Skoftedalen. Tema var hva
regjeringen har fått til
etter 8 års satsing på
rus og psykisk helse.
FOTO: TORHILD KIELLAND
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Nettsiden er vår viktigste kanal selv om det er via
ulike sosiale medier diskusjonene og tilbakemeldingene lettest gis.
c) Arrangere konferanser, seminarer,
debattmøter og nettverksmøter
Her har det vært mange utfordringer dette året.
Oppturer og nedturer, restriksjoner, lettelser, nye
restriksjoner og åpninger har utfordret vår planlegging og tålmodighet.

6. mai 2021 ble årsmøtet arrangert som et heldigitalt årsmøte.
23. juni 2021 arrangerte vi webinaret «Uønsket
overalt!» sammen med nettverket av bruker og
pårørendeorganisasjoner. Deltagere var advokatfullmektig Synne Berhardt, informasjonsansvarlig
i Det nytter Joar Kaasa, leder i Foreningen for
human narkotikapolitikk Arild Knutsen, direktør
i Norges institusjon for menneskerettigheter
(NIM) Adele Matheson Mestad og professor ved
Politihøyskolen Paul Larsson. Debatten ble ledet
av Marius Sjømæling, leder for Barn av rusmisbrukere (BAR).
Under Arendalsuka streamet vi våre to arrangementer via vår Facebook-side.
4. februar 2022 arrangerte vi et 3 timer langt webinar med tittelen; «Er regjeringens reformer svar
på rusreformens svakheter?». Webinaret er sett av
mer enn 1500 personer.
4. VÆRE DEN MEST AKTUELLE OG RELEVANTE
ORGANISASJONEN I RUSFELTET VED Å:

19. oktober 2021
arrangerte vi Fagkonferansen «Hjernen og
rus» som en hybridkonferanse. Spesielt med
denne dagen var at vi
la opp til muligheter for
at ulike arbeidsplasser
kunne samle seg rundt
sendingen og bruke
det til felles fagdag.
Det ble en stor suksess.
Konferansen hadde
deltakeravgift og det
gir noen færre seere
enn gratiskonferanser.
FOTO: TORHILD KIELLAND

a) Utvikle medlemsfordeler.
Ruspolitisk arena som normalt arrangeres i mai
ble avlyst og årsmøtet ble gjennomført som heldigitalt møte.
Arendalsuka ble gjennomført, dog noe amputert og under strenge smittevernregler. Vi hadde
to arrangementer sammen med Tyrili og ett
sammen med bruker- og pårørendenettverket.
De ble også streamet via vår Facebook-side.
Fagkonferansen 19. oktober ble arrangert som en
dagskonferanse. Normalt går den over to dager.
Det ble en hybridkonferanse.
Vi har hatt nettverksmøter med bruker- og pårørendeorganisasjonene.
Vi har hatt møter med fagnettverket for høyintensitetstrening i behandling og møter med nasjonalt
nettverk for musikkterapi i rus og psykisk helse.
d) Gjennomføre digitale fagmøter og konferanser som et alternativ til fysiske møter
Dette siste året har vi gjennomført digitale konferanser og hybridkonferanser.

18

Medlemsfordelene er synliggjort på vår nettside
under menypunktet Medlemskap.
De to mest brukte medlemsfordelene er annonsering av ledige stillinger på vår nettside samt
reduserte priser på konferanser.
Ledige stillinger er en stor utgiftspost for mange
virksomheter og med stadig flere lesere ser vi
at de ledige stillingene når ut til mange. Stillingene er godt synlig på nettsiden og er ofte med i
nyhetsbrevene våre.
Det har vært færre konferanser hvor vi har krevd
deltakeravgift dette året, men denne medlemsfordelen sammen med ledige stillinger bidrar likevel
til at de fleste får mye igjen for kontingenten sin.
Muligheten får å søke om
midler gjennom Stiftelsen Dam er populært. Vi
har i perioden bistått i
seks søknadsprosesser
og det er sendt inn fem
søknader. I tillegg har
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vi svart på mange spørsmål fra medlemmer som
vurderer å søke midler.
Å få hjelp til høringsuttalelser er en annen populær medlemsfordel. Her er det mye tid å spare og
mange liker muligheten til å få innspill og utkast
som de kan klippe og lime fra til interne diskusjoner og egne uttalelser.
Å utvikle medlemsfordeler og å bistå i søknadsprosesser til Dam, er også et område vår nyansatte rådgiver skal ha som prioritert område.
b)være mer synlig i media, for politikere
og andre sentrale aktører
Å ha en stemme som blir etterspurt og lyttet til,
er viktig for en interesseorganisasjon. Vi hadde
god kontakt med flere av helsepolitikerne i forrige
periode. Etter fjorårets stortingsvalg ble det svært
mange nye helsepolitikere som vi jobber med å
etablere en relasjon til. Vi er godt i gang. Noen av
dem har deltatt på våre møteplasser og flere er
invitert denne våren.
Vi har ikke lykkes i tilstrekkelig grad med å bli
synlig for media og større mediehus. Det handler
om vår evne til å knekke koden om hva media
ønsker, men også om vårt oppdrag om å samle
rusfeltet. Manglende spissformulering gir mindre
interesse, men vi mener det er et potensiale for å
i større grad bli brukt for å opplyse og bidra med
flere perspektiver.

De fleste er beskrevet i andre deler av årsmeldingen, men av helt nye relasjoner er samarbeidet
med:
•

A-hus om deres forskningsprosjekt, NOR-APT,
om Avhengighet og kronisk smerte: Livskvalitet og behandling.

•

Uteseksjonene i de fire største norske byene
om oppsøkende arbeid.

•

Norsk Psykiatrisk forening om situasjonen til
ROP-pasienter

•

Norsk Institusjon for Menneskerettigheter om
brudd på menneskerettigheter og diskriminerende praksis overfor rusbrukere.

•

Likestillings- og diskrimineringsombudet om
diskriminerende praksis overfor rusbrukere

•

prosjektkoordinator ved Rådet for Psykisk
helse om søknader til Stiftelsen DAM

•

Ellevill Produksjon om filmer

Vi sitter fremdeles i Brukerrådet til Statens helsetilsyn, fagrådet til KvaRus(kvalitetsregisteret)
i Korfor Helse Stavanger, nasjonalt nettverk for
musikkterapi, og er prosjektledere for Trening
som medisin sammen med Rådet for psykisk
helse.

Vi får imidlertid flere invitasjoner enn tidligere
til å holde hilsningstaler og innlegg knyttet til
markeringer av viktige merkedager som verdens
overdosedag, sosialarbeiderdagen og jubileer.
c) beholde og utvikle nye relasjoner og posisjoner
Fagrådets rolle som en samlende organisasjon
står sentralt i vårt arbeid. En del av det innebærer
å beholde og utvikle nye relasjoner og posisjoner.
Vi opplever en etterspørsel etter våre tjenester og
mange vil samarbeide med oss.
Våre medlemmer er de viktigste og vi har et godt
og konkret samarbeid med mange av våre medlemmer. Vi har i tillegg en rekke konkrete samarbeidsrelasjoner med - og engasjement hos andre
nasjonale og regionale aktører.

d) formidle relevant informasjon og kunnskap
Sommeren 2021 publiserte vi portalen «Kunnskap, E-læring» på nettsiden. Her finner leserne
en oversikt over nettsider, videomateriell og
e-læringstilbud fra ulike aktører på rusfeltet. Det
innebærer at det er mange lenker til eksterne
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nettsider. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på portalen. Siden er under
kontinuerlig utvikling.
Vi formidler mye kunnskap og informasjon gjennom nyhetssaker på rusfeltet.
no. I 2021 ble det laget 215 saker. Vi vet
fra en tidligere undersøkelse (Questback)
at mange arbeidsplasser bruker sakene
til inspirasjon eller på fagmøter. Det er
stor bredde i sakene og de hjelper våre
lesere til å effektivt skaffe seg god oversikt om sentrale saker.
e) jobbe for økte inntekter
Under koronaepidemien har vi redusert
våre inntekter med 20 prosent. Inntektene i 2021 var omtrent de samme som
i 2020. Inntektssvikten skyldes lavere
deltakeravgifter.
Sammenlignet med andre organisasjoner er vårt statstilskudd lavt. Vi har søkt
om en økning i tilskuddet fra Helsedirektoratet. I 2021 fikk vi et økt tilskudd
på 50 000 kroner, mens vi søkte om en
økning på 900 000 kroner.
Vi prøver å øke andre inntektskilder og
har levert flere søknader til Stiftelsen
Dam. Vi har ingen nye innvilgede søknader, men har to prosjekter som har fått
midler. Det ene er sammen med Frelsesarmeens gatehospital i Bergen og det
andre med Rådet for psykisk helse.
Vi har en økning i antall medlemmer,
som bidrar til økt inntekt av kontingenten.
Vi har søkt Fritt ord om midler til å etablere en podcast, men fikk avslag på søknaden. Vår nye rådgiver vil få et særlig
ansvar for å se på hvilke muligheter for å
øke inntektene.
RUS & SAMFUNN
Rus & Samfunn er eid av Fagrådet, men
er et redaksjonelt uavhengig nettmagasin. Rus & Samfunn legger vekt på å
dekke bredden i rusfeltet. Magasinet
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skal ikke kunne settes i bås, hverken
faglig, ideologisk eller politisk. Rus
& Samfunn følger bestemmelsene i
pressens Vær Varsom-plakat. Magasinet har en redaktør, Berit Simenstad,
ansatt i 50 prosent stilling.
Flere lesere, flere følgere

Rus & Samfunn har i perioden fortsatt
å vokse: Flere som leser magasinet,
flere følgere på Facebook og stadig
flere tips og henvendelser om saker.
Den største utfordringen nå er å
bygge leserlojalitet. Det er en stor
utfordring i dagens flyktige medievirkelighet, hvor de fleste mottar
innhold i en endeløs strøm fra mange
ulike kilder, å bygge opp en lesekrets
som hele tiden kommer tilbake til et
magasin. For Rus & Samfunn forsterkes denne utfordringen ved at vi ikke
har ressurser til å lage nytt innhold hver
dag. Det er lettere å bygge lojale lesere
med et større volum på innhold.
Ruspolitikk
Aldri har ruspolitikk vært så fremme
i den norske offentligheten som i
denne perioden. Det var et voldsomt
engasjement rundt rusreformens
skjebne våren 2021 med Arbeiderpartiets landsmøte i april, innstillingen
fra helse- og omsorgskomiteen i
mai og avstemningen på Stortinget
3. juni. Men blant Rus & Samfunns
lesere er det også stor interesse for
saker som omhandler ruspolitikk i
praksis ute i kommunene.
Personlige historier
Gode, personlige historier er det som
blir aller best lest i Rus & Samfunn. Vi
bestreber oss derfor på å portrettere
personer som har gjort erfaringer
andre kan lære av og hente inspirasjon fra.
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Løfte frem viktige tema
Hvis man bare følger strømmen av
nyheter innen rusfeltet, kan det i
perioder være viktige tema som
«drukner». Rus & Samfunn ønsker
derfor å bringe frem andre slike
tema. Ett eksempel er at vi også i
denne årsmøteperioden har ønsker
å lage saker om alkohol. Det er også
viktig å få frem journalistikk som
belyser særlige utfordringer for
kvinner.

for lite volum til å bli en sterk og synlig
del av magasinet.
Videreutvikling
I neste periode vil Rus &
Samfunn særlig prioritere:
•

Øke leserlojalitet. Skape innhold
som engasjerer leserne slik at de i
større grad blir «faste lesere».

•

Fortsette å lage journalistisk innhold
som når bredt ut, men uten å gå på
akkord med kravet om at det skal
være vesentlig og ha substans.

Engasjerer nye lesere
Rus & Samfunn henvender seg til
en bred målgruppe: Alle i Norge
som har interesse for rus-spørsmål,
enten de jobber på feltet, er/har vært
brukere og pårørende, jobber med
politikk eller driver med forskning.
Potensialet for antall lesere er stort.
Noen saker ble lest av ekstra mange i
perioden:
Rus & Samfunn har en lang vei å gå,
om målet er å være en sentral debattarena og arena for fagartikler. Selv
om vi opplever økt pågang av både
debattartikler og fagartikler, er det

ANDRE AKTIVITETER
Høringsuttalelser
Fagrådet var invitert til, og har kommet
med høringsuttalelser til:
•

Høring om midlertidig endring i
forskrift om legemidler

•

LAR – Innspill til revidert faglig retningslinje (september 2021)

•

Høringssvar Tvangslovutvalget
(november 2021)

•

Innspill til statsbudsjettet 2022
(november 2021)

•

Høringsinnspill på representantforslag 8:46 L (februar 2022)

Undervisning og innlegg
Leder og rådgiver ledet og deltok i flere
arrangementer under Arendalsuka.
Leder var invitert til åpningen av
Såpe bilpleie, Frelsesarmeen juni
2021 sammen med statsminister Erna
Solberg. Bidro med hilsen/tale. Rådgiver var konferansevert for den digitale
fagkonferansen «Ulike perspektiver i
rusfeltet - hva virker?» i regi av Statsforvalterne i Innlandet og Oslo Viken,
og Kompetansesenter rus region Øst.
Innspilling foregikk i Fredrikstad 21.
september.
Vi var invitert til dele noen refleksjoner
i forbindelse med digital lansering av
proLAR Netts brukerundersøkelse i
november 2021. Rådgiver ledet en parallellsesjon under Polyfonkonferansen 9.
november om kommunale erfaringer
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Fra venstre: Torhild Kielland, Dan Viggen, Lise Aasmundstad og Arne Klyve. FOTO: KAI NYGÅRD

med musikkterapeutiske tilbud for innbyggere
med rusproblemer.
Leder underviste for ortopedi-ingeniører ved
Oslo Met 21. januar 2022. Tema var Rus i et
samfunnsperspektiv. Leder var invitert til sam
arbeidsforum TSB i Helse Stavanger for å gi noen
refleksjoner rundt regjeringsskiftes betydning for
rusfeltet i februar 2022. Rådgiver ble intervjuet
av to forskere ved Institutt for sosialfag, OsloMet
i februar 2022. Forskningsprosjektet handler
om sosionomers bruk av kunnskap om politikk,
demokrati og forvaltning i deres praktiske arbeid.
Helseminister Ingvild Kjerkol inviterte sivilt samfunn til dialogmøte om hva Norge skal vektlegge
og forsøke å påvirke til, som retning for gjeldende
og framtidig narkotikapolitikk 1. mars. Fagrådet

Fra styrets besøk
på Sami klinihkka
Karasjok.
FOTO: TORHILD KIELLAND
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var representert ved rådgiver som sammen med
åtte andre organisasjoner var invitert til å holde et
forberedt innlegg.
Flere foredrag er avlyst på grunn av pandemien.
Elever og studenter tar kontakt for intervju og
diskusjon rundt ulike problemstillinger. Det er
eksempelvis spennende når studenter som skal
skrive masteroppgave i landskapsarkitektur tar
kontakt og vil se på hvordan byplanlegging forholder seg til rusmiljø.
Besøk og synliggjøring
Vi har besøkt noen medlemsvirksomheter dette
året, men som året før har det vært begrenset
på grunn av pandemien. Vi har vært på Samtun,
Tyrili Kampen, Blå Kors Storgata, NKTSB, Utesek-
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sjonen i Oslo kommune, Hepatitt C klinikken på
Adamstuen Oslo, Såpa bilpleie Frelsesarmeen
Oslo, Sosialmedisinsk senter i Tromsø, Sami
klinikk Karasjok, Prindsen mottakssenter, Uteseksjonen i Stavanger, KoRus-Øst, St. Olavs hospital,
Tyrili Arena Arendal, KBT, Sagatun Brukerstyrt
senter og Fotballstiftelsen.Vi har i tillegg hatt
mange samtaler og «besøk» på Teams. Både for
å bli informert, diskutere ulike saker eller rett
og slett for å bli kjent. På den måten har vi møtt;
Sykepleierforbundet, Polyfon, Crux Verksgata,
Den åpne dør, Avdeling for rusmedisin Helse
Bergen og Kriminalomsorgens åpne avrusning i
Bjørgvin fengsel, AKAN, Solliakollektivet, Stedet
Sagene Frelsesarmeen, KoRus Vest Bergen, Idretten Skaper Sjanser, BAR, FO, FHN, A-larm, proLAR
Nett og Sykepleie på hjul.

OUS, NAPHA, Nasjonal kompetansetjeneste
Trening som medisin.
Fagrådets pris godt rusfaglig arbeid 2021
Prisen ble delt ut av styreleder Anders Dalsaune
Jansen og leder Jan Gunnar Skoftedalen under
markeringen av Fagrådets 30-års jubileum på
hotel Bristol 18. oktober.

Dette året har vi publisert en rekke filmer i samarbeid med Ellevill Produksjon. Dette har vært et
viktig grep for å synliggjøre viktige fagområder
som overdoser, pårørende likeverdige tjenester
og alkohol, men også for å tydeliggjøre hvem
Fagrådet er og hva vi står for. Sluttplakaten i
filmene fortalte at Fagrådet samler og formidler
kunnskap fordi rus påvirker menneskers liv. Filmene ligger på vår YouTube-kanal og på nettsiden.

Årets pris gikk til Lars
Lien, leder av Norsk
psykiatrisk forening,
tidligere leder av
Nasjonal kompetansetjeneste ROP.
FOTO: TORHILD KIELLAND

Vi var invitert til og deltok på Vesleliens 90 års
markering i Prøysen huset i november 2021.
Leder var invitert til og deltok på Stian Biong
60-års fagseminar i Oslo rådhus i november 2021.
Leder var invitert til og deltok på dåp av Frelsesarmeens Colin Archers redningsskøyte i juni 2021.
Skøyta ligger til kai i Moss. Leder var invitert til
og deltok på åpning av NM i gatefotball i Bærum
september 2021. Leder deltok på Kompetansetjenesten TSB sin konferanse for TSB ledere 16-17.
september 2021. Rådgiver var invitert til Fotballstiftelsens Nasjonale Turnering for gatelagene 30.
november.

Lars Lien fikk prisen for sitt utrettelige arbeid
på rus- og psykisk helsefeltet. Han har i flere år
markert seg som en sterk talsperson for mer og
bedre brukermedvirkning. Han har arbeidet med
å øke oppmerksomheten og kunnskapen knyttet
til somatisk helse og bruk av helsetjenester blant
pasienter med rus og/eller psykisk lidelse. En
av Liens hovedbudskap de siste årene er gapet
i levealder mellom innbyggere med og uten en
psykisk sykdom/ruslidelse. Gapet er på 10–20
år, og enda høyere for dem med både psykisk
sykdom og ruslidelse. Dette har nådd frem til
sentrale politikere og tidligere helseminister Bent
Høie har brukt dette ofte som begrunnelse for
sine politiske prioriteringer.

Flere av våre medlemsvirksomheter har besøkt
oss på kontoret eller tatt kontakt per epost for å
diskutere ulike problemstillinger.

Fagrådets pris godt ruspolitisk arbeid 2021

Vi har i tillegg besøkt andre virksomheter og
samarbeidspartnere innen rusfeltet, som ikke er
medlemmer, men som på annen måte utmerker
seg; Rådet for Psykisk Helse, Norges institusjonen
for menneskerettigheter (NIM), NKROP, HOD,

Gjennom store og små reportasjer har Thomas
Ergo vist hvordan samfunnet svikter mange av
dem som har størst behov for samfunnets hjelp.
Ergo beskrives ofte som en sosialreporter som
utnytter kraften i kombinasjonen graving og
storytelling.
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Reportasjene og historiene som Ergo har skapt
de siste årene, har vært en sterk bidragsyter til
politisk debatt! Med sitt engasjement, klarsinn og
likeverdige tilnærming har han bidratt til å øke
kunnskapen om systemsvakheter og vanskelige
levekår blant marginaliserte grupper.
Ergo har bidratt til å løfte verdien av medmenneskelighet og utfordret lesere, politikere og
samfunnsaktører til å se på samfunnets svakeste
med nye briller; med åpenhet og undring. Historiene har blant annet skapt et større rom for å
diskutere systemsvikt og samfunnets reaksjoner
på avvikende atferd, avhengighet og utenforskap.
Nettside og sosiale medier
Mye av Fagrådets kommunikasjon og informasjonsarbeid kanaliseres gjennom Fagrådets
nettside rusfeltet.no og på sosiale medier (SoMe).
Vi er på Facebook, Twitter, Instagram og Linkedln.
Fagrådets webside er den mest oppdaterte og
mest besøkte siden på nyhetsbildet knyttet til
rus og avhengighet. Nettsiden benyttes også til å
presentere rusfaglige og ruspolitiske kommentarer og saker fra Fagrådet.
I tillegg benyttes siden til å annonsere og informere om møteplassene, andre arrangementer
eller tiltak i Fagrådets regi. Her legger Fagrådet
også ut Høringsuttalelser som er under utarbeidelse eller som er ferdig utarbeidet.
Det legges videre opp til at medlemmer og
andre kan komme med kommentarer på siden
til sakene under Nytt fra Fagrådet. Nettsiden
benyttes også til å informere om ledige stillinger
og kurs og konferanser i medlemsvirksomhetene.
Tabellen under viser utviklingen av antall besøk/
treff pr år.
Årstall
Antall
besøk/
treff
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

130 137 119 781 167 094 166 295 169 814 183 662

Journalist Thomas Ergo i Stavanger Aftenblad ble tildelt
Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2021. Prisen ble
delt ut på vårt digitale årsmøte 6. mai 2021. Han fikk prisen
for sitt mangeårige arbeid med å belyse utsatte gruppers
levekår. FOTO: TORHILD KIELLAND

Fagrådet sender ukentlig ut nyhetsbrev hvor
nyhetene i hovedsak er hentet fra Nytt fra Fagrådet. Det er i underkant av 2000 mottakere av disse
ukentlige nyhetsbrevene.
Fagrådet har en Facebook-side og har per 18.
mars 5935 følgere. En økning på 7 prosent siste år.
Fagrådet har konto på Twitter under brukernavnet @rusfeltet. Det er leder som har hovedansvaret for Twitterkontoen. I alt er det 2453 personer/
organisasjoner som per 18. mars følger Fagrådet
på Twitter. Det er en økning på 2,5 prosent. Instagramkontoen har 1153 følgere. Det er en økning
16 prosent. På Linkedln er vi ikke veldig aktive og
har 32 følgere.
Sosiale medier er viktig, men samtidig noe tidkrevende å følge tilstrekkelig opp. Dette er et annet
område som vi vil styrke med nyansatt rådgiver.
Hun kommer fra en stilling hvor hun har ansvaret
for dette i dag.
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5. AVSLUTNING
På dette tidspunkt i fjor skrev vi at mange
antydet normalisering fra sommeren 2021. Med
fasiten i hånden kan vi si at der tok vi grundig
feil. Det har vært et år med store skifter. Pandemien har preget hele året, som samfunn har vi i
tillegg møtt strømkrise og ikke minst Russlands
invasjon i Ukraina. Pandemien og strømkrisen
har preget de fleste av medlemmene våre i det
daglige.
Politisk har vi fått ny regjering med ny politisk
retning som vil ha betydning. For noen kanskje
av en slik art at de må avvikle sin drift. For andre
skjer det etter tapte anbud.
For noen andre kan dette bidra til endringer
og vekst. For atter andre skjer endringer ut fra
virksomhetens egne behov og ønsker. Det vi
erfarer er at uansett så er rusfeltet i endring og
det kanskje også nødvendig for utvikling.

fått den beste hjelpen dere kan gi. Det er fremdeles en rekke områder som bør styrkes. Det skal
vi, helst sammen med dere, fortsette å peke på.
Vår viktigste oppgave er å sikre at den samlende
innsatsen ikke blir dårligere og at tjenestene fortsatt er mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige.
Vi har utviklet oss, fått flere medlemmer og nye
samarbeidsrelasjoner. Det skal vi fortsette med
og oppfordrer dere alle til å kontakte oss med
små og store spørsmål.
Dagen etter årsmøtet arrangerer vi ruspolitisk
arena hvor vi tar for oss betydningen en ny
regjering har for ruspolitikken. Møt opp og møt
dine kollegaer i feltet og de politikere som skal
prege ruspolitikken de neste årene. Det gleder
vi oss til.
Vel møtt til et godt årsmøte.

Vi er imponert over hvordan de fleste av dere har
møtt dette og lagt til rette for at den enkelte har

Oslo 18. mars 2022

Anders Dalsaune Jansen

Trude Lønning

Ellen Ingrid Eira

STYRETLEDER

STYRETS NESTLEDER

STYREMEDLEM

Frode Woldsund

Tommy Lunde Sjåfjell

Merete Hanch-Hansen

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Kine Haugen

Lars A. Lian

Eva Brekke

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Jan Gunnar Skoftedalen
DAGLIG LEDER
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RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt

Note
1

Sum driftsinntekter

2021

2020

5 674 428

5 663 740

5 674 428

5 663 740

Lønnskostnad

2

2 816 195

2 831 070

Avskrivning av drif t smidler og immat erielle eiendeler

3

145 266

160 396

Annen driftskostnad

2

2 619 182

2 270 965

5 580 643

5 262 431

93 785

401 309

Sum driftskostnader

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt

320

539

Resultat av finansposter

320

539

94 104

401 848

94 104

401 848

94 104

401 848

Årsresultat
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

4
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BALANSE
Eiendeler

Note

2021

2020

145 265

290 531

Sum Immaterielle eiendeler

145 265

290 531

Sum anleggsmidler

145 265

290 531

22 194

0

22 194

0

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Nettside

3

Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer

5

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 486 572

2 039 077

Sum bankinnskudd, kontanter o.l.

2 486 572

2 039 077

Sum omløpsmidler

2 508 766

2 039 077

Sum eiendeler

2 654 031

2 329 608
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Egenkapital og gjeld

Note

2021

2020

1 696 666

1 602 562

Sum opptjent egenkapital

1 696 666

1 602 562

Sum egenkapital

1 696 666

1 602 562

60 766

22 468

225 962

224 549

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

4

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skattetrekk og annen offentlig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

670 637

480 029

Sum kortsiktig gjeld

957 365

727 046

Sum gjeld

957 365

727 046

2 654 031

2 329 608

Sum egenkapital og gjeld

Oslo
Styret i Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon

Anders Dalsaune Jansen

Trude Lønning

Merete Hanch-Hansen

STYRETLEDER

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Tommy Lunde Sjåfjell

Nils Frode Woldsund

Lars A. Lian

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Kine Haugen

Ellen Ingrid Grenserud Eira

Eva Brekke

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Jan Gunnar Skoftedalen
DAGLIG LEDER
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NOTER
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelsen.
BRUK AV ESTIMATER
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre
krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.
DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Inntektsføring skjer i samsvar med opptjeningsprinsippet. Salg av tjenester inntektsføres etter
hvert som tjenestene utføres. Kostnader medtas
etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende
inntekter inntektsføres.
KLASSIFISERING OG VURDERING
AV BALANSEPOSTER
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er
klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og
kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis
de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er
analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag
på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld
klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og
kortsiktig gjeld. Enkelte poster er vurdert etter
andre regler. Postene det gjelder vil være blant de
postene som omhandles nedenfor.
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IMMATERIELLE EIENDELER
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det
kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel
knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I
motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende.
Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført
i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres
på grunnlag av individuelle vurderinger av de
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å
dekke antatt tap.
PENSJONER
Premier til innskuddsbasert pensjonsordning
organisert gjennom livsforsikringsselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og
inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet.
Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for
selskapets ansatte balanseføres ikke. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til kollektiv
forsikret pensjonsordning balanseføres ikke.
SKATT
Organisasjonen er ikke skattepliktig.
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NOTE 1 INNTEKTER
Per virksomhetsområde
Medlemskontigenter

2021

2020

1 129 000

1 108 000

Deltakeravgifter

271 398

239 600

Andre inntekter

624 030

716 140

Statstilskudd

3 650 000

3 600 000

Sum

5 674 428

5 663 740

NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSER
Lønnskostnader
Lønninger

2021

2020

2 247 836

2 269 003

Arbeidsgiveravgift

348 637

350 621

Pensjonskostnader

216 889

211 446

Andre ytelser
Sum

2 833

0

2 816 195

2 831 070

2

2

Varige
driftsmidler

Immaterielle
eiendeler

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

NOTE 3 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang

45 990

435 797

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12.

45 990

435 797

Akk. av-/nedskrivninger 31.12.

45 990

290 532

Balanseført verdi 31.12.

0

145 265

Årets avskrivning, nedskrivning og reversering

0

145 266

Avgang

Avskrivningsplan
Økonomisk levetid

Lineær
3 år
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NOTE 4 EGENKAPITAL

Pr. 01.01.
Årets resultat
Pr. 31.12.

Annen egenkapital

Sum egenkapital

1 602 562

1 602 562

94 104

94 104

1 696 666

1 696 666

NOTE 5 FORDRINGER, GJELD, PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V
2021
Fordringer med forfall senere enn ett år

0

Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år

0

NOTE 6 BANKINNSKUDD

Bundne skattetrekksmidler
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2021

2020

102 197

103 162
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BDO AS
Inger Bang Lunds vei 4
5059 Bergen

Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Fagrådet - Rusfeltets Hovedorganisasjon
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Fagrådet - Rusfeltets Hovedorganisasjon.

•
•
•

Balanse per 31. desember
2021
Resultatregnskap 2021
Noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•
•

Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av
organisasjonens finansielle stilling per 31.
desember 2021 og av dets resultat og
kontantstrømmer for regnskapsåret i samsvar
med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Penneo Dokumentnøkkel: LWC0Z-XI44D-8M26V-YPMD2-TVHKE-FH4IN

Årsregnskapet består av:

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen
og annen informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon.
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å
rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er
også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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