
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
inviterer til Nasjonalt Ruspolitisk Seminar

Nasjonalt Ruspolitisk Seminar 31. mai 2013
RadiSSoN Blu ScaNdiNavia hotel, holBeRgSgate 30, oSlo

Program og påmelding: www.rusfeltet.no 
Påmeldingsfrist: 27. mai

RuSFRi valgKaMP
– også denne gang? 

oslo 31. mai 2013

Dagens ruspolitikk en svær, ruset 

rosa elefant – også i valgkampen?
Får eldre ruspasienter også en 

verdighetsgaranti – i valgkampen?

Brukerstemmen – sikrer oss 

mot en rusfri valgkamp?

Vil kommunene få tilbake øremerkede 

rustiltak i Valgkampen – og etter valget?

Rusmeldingen – en sikker vinner 
for regjeringen i valgkampen?

Pappvin - valgkampens viktigste ruspolitiske spørsmål?

Hvordan være helt sikker på å få en RUSFRI VALGKAMP – også denne gang?

Hvilke ruspolitiske saker tar partiene med seg inn i valgkampen?

Fagforeningene – Settes foten ned for nedlegginger av arbeidsplasser i rusfeltet?

Hvem griper inn når ruspasientens liv og helse settes på spill, slik det nå skjer med ventelistetriksing og år i kø?

Blir det Ny Rusmelding fra en Ny 

regjering – etter valgkampen??

Rus inn i valgkampen – hvordan 

skal rusfeltet få det til?

Uløste utfordringer i kø etter Rusmeldingen 
– upolitisk ruspolitikk i valgkampen?



Nasjonalt Ruspolitisk seminar 31. mai 2013
Rusfri valgkamp – også denne gang?

09.30 – 09.35 velkommen til Nasjonalt Ruspolitisk Seminar 2013
Leder Erling Pedersen Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

09.35 – 09.55 Rusmeldingen inn i valgkampen – en sikker vinner?
Statssekretær Kjell Erik Øie Helse- og omsorgsdepartementet

09.55 – 10.15 dagens ruspolitikk en svær, ruset rosa elefant – også i valgkampen?
Kommentator i Bergens Tidende Frode Bjerkestrand

10.15 – 10.35 Rus inn i valgkampen – hvordan skal rusfeltet få til det?
Kommunikasjonsrådgiver i First House og tidligere helseminister  
Bjarne Håkon Hanssen

10.35 – 10.50 PauSe

10.50 – 11.40 hvilke ruspolitiske utfordringer vil fagforeningene ta inn i valgkampen?
– Legeforeningen ved president Hege Gjessing
– Psykologforeningen ved fagsjef Anders Skuterud
– Sykepleierforbundet ved forbundsleder Eli Gunhild By
– FO ved leder Mimmi Kvisvik
– Fagforbundet ved nestleder i Helse og sosialseksjonen Raymond Turøy

11.40 – 12.30 luNSJ

12.30 – 12.40 utdelingen av Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2013

12.40 – 13.00 hvordan være helt sikker på å få en RuSFRi valgKaMP  
– også  denne gang?
Dårlig leder Halvor Haukerud i Motarbeider.no

13.00 – 13.15 Rusens betydning for ruspolitikken – eller var det omvendt? 
Redaktør Astrid Renland Rus & Samfunn

13.15 – 13.30 Pappvin – valgkampens viktigste ruspolitiske spørsmål?
Forsker Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

13.30 – 13.45 Brukerstemmen – sikrer oss mot en rusfri valgkamp?
Leder Arild Knutsen Foreningen for human narkotikapolitikk

13.45 – 14.00 PauSe

14.00 – 14.15 uløste utfordringer i kø etter Rusmeldingen  
– upolitisk ruspolitikk i valgkampen?
Leder Erling Pedersen Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

14.15 – 15.30 Paneldebatt 
RuSFRi valgKaMP – også denne gang?
hvilke ruspolitiske saker tar partiene med seg inn i valgkampen?
Bent Høie (H) – leder Helse- og omsorgskomiteen, nestleder i Høyre
Wenche Olsen (Ap) – medlem Helse- og omsorgskomiteen
Karin Kjønaas Kjos (FrP) – medlem Helse- og omsorgskomiteen
Audun Lysbakken (SV) – medlem i Helse- og omsorgskomiteen, leder i SV
Guri Melby (V) – leder av programkomiteen Venstre og medlem av 
sentralstyret

deltakeravgift: Medlemmer av Fagrådet 790,-   Ikke medlemmer 990,-   Faktura vil bli sendt

Bindende påmelding innen 27. mai 2013
Elektronisk: www.rusfeltet.no 
E-post: fagraadet@rusfeltet.no 

Telefon: 22 42 44 77

Returadresse:
Fagrådet  – Rusfeltets 

hovedorganisasjon
Nedre Slottsgate 7

0157 Oslo

B


