Årsmelding 2012  Foreningen for human narkotikapolitikk
(FHN)
Årsmøte fant sted 13. juni 2012

Styret 2011  2012:
Leder: Arild Knutsen
Nestleder: Heidi Horgen
Styremedlem: Nina Helen Sølling
Styremedlem: Brita Rønbeck Bølgen
Styremedlem: Tonje Jevari
Varamedlemmer: Lill Hansen, Jon Andre de Voogd og Atle Beckmann.
I 2012 ble det avholdt månedlige styremøter.

Medlemmer:
Medlemstallet pr. 31.12.2012 var 844.

Ansatte:
FHN har i 2012 hatt to ansatte i til sammen en 100 % stilling.
Arild Knutsen har vært ansatt som leder og har hatt 50 % stilling gjennom hele året.
Tonje Jevari jobbet fulltid i 2 x3 måneder.
Geir Hjelmerud har vært i arbeidspraksis i 50 prosent siden august.
Heidi Horgen har vært i arbeidspraksis 50 % fra oktober.
Vi har også hatt en person som har gjennomført samfunnsstraff på FHNs kontor, via
Kriminalomsorgen.

Frivillige/Tillitsvalgte:
FHN har i 2012 hatt et stabilt styre med jevne møter i løpet av året. Vi har stadig pågang av
nye medlemmer og et økende antall som ønsker å være aktive. Grunnet en stagnert
økonomisk situasjon, til tross for en stadig økende mengde oppdrag (blant annet i brukerråd,
referansegrupper, retningslinjearbeid, samhandlingsgrupper, foredrag etc.) kan vi vanskelig
ivareta de som ønsker å engasjere seg. Vi taper tillitsvalgte, deriblant brukermedvirkere som
skulle bidra til å forbedre tjenestene til rusavhengige. (De brukermedvirkere som har hatt

anledning til å bidra har i tillegg fått problemer med offentlige kontorer som snarere vil at de
skal prioritere innbringende arbeid.)
Det at vi har midler til så få stillingsprosenter, medfører altså at vi taper mengder av frivillig
innsats, fordi vi ikke har folk til å ta seg av de som ønsker å aktivisere seg. Foreningens drift
preges av disse utfordringene. En organisasjons to største trusler er at det enten går for
dårlig eller det går for godt.

Hordaland fylkeslag av foreningen for human
narkotikapolitikk.

Fra venstre: Jim Helle, Geir Erik Stokke, Gunn Marit Berentsen, Erlend Horn, Rolf Steinar Haugen,
Borgar Titland, Eilin Wermundsen Mork og Peder Lerøy.

10. oktober 2012 ble fylkeslaget i Hordaland stiftet. De tillitsvalgte markerte seg i media og
forbereder seg på å bidra med oppfølging av brukere, skadereduserende‐ og
smitteforebyggende arbeid, praktiske gjøremål, opplæring og miljøarbeid. Hordaland FHN
etablerte også samarbeid med relevante instanser i Bergen og omegn.

Økonomiske bidrag til ansatte og frivillige
Leder har fått dekket internett og mobil
Nestleder har fått dekket mobil og abonnement + en i Pad.
Styret og tillitsvalgte fikk utbetalt stimuleringstilskudd. På FHNs styre valgte å honorere de
mest aktive tillitsvalgte i 2011:
Kr. 3000,‐ til 5 tillitsvalgte.
Kr. 1000,‐ til 2 tillitsvalgte

Internett:
Hjemmesiden www.fhn.no oppdateres kontinuerlig og vi besvarer henvendelser etter beste
evne. FHN var aktive i sosiale medier i 2012 og brukte disse til å opprette arrangementssider
for seminarene og markeringene og de andre arrangementene vi gjennomførte. FHN har en
egen side og et forum på Facebook, Twitter‐konto og en brukerprofil på YouTube.

Lokaler:
Også i 2012 har FHNs innekontor vært i
lokalene som vi leier på
Arbeidersamfunnets Plass 1. (63.5 kvm).
Kostnadene for dette var på 124.000
kroner i 2012.
Faste åpningstider har vært tirsdag,
onsdag og torsdag kl. 13‐17.
FHN Hordaland har ikke hatt faste lokaler i
2012.

Oppsøkende virksomhet og oppfølgingsarbeid:
FHN har jobbet med oppsøkende virksomhet i Oslo og omegn også i 2012. Vi supplerer
kommunens smitteforebygging, med utdeling av flere typer brukerutstyr som trengs for å
forebygge hepatitt C, utover hiv‐forebygging. Vi oppfordrer aktivt flere kommuner (Deriblant
Oslo, ved Velferdsetaten) om å tilby det samme som oss. Flere har begynt og flere er på vei!
Vi deler også ut heroinrøykefolie og oppfordrer brukere til å vurdere å røyke fremfor å
injisere. Geir Hjelmerud, som jobber hos oss på tiltak, har utviklet en brosjyre om å gå fra
sprøyter til å røyke heroin. Denne skal tilbys til de forskjellige kommuner, ved
Feltpleietiltakene. Arild Knutsen har deltatt i en arbeidsgruppe på Helsedirektoratet for å
forberede og gjennomføre et rådslag om påvirkning av inntaksmåter for heroin, som ledd i
en overdosestrategi.
Når vi er ute på gaten, informerer vi om hygiene, smittefare og injeksjonsteknikk. Vi tilbyr
bistand, deltakelse på ansvarsgruppemøter og individuell oppfølgning av brukere og
pårørende. Vi når på langt nær fram til alle som trenger det, men forsøker å kompensere for
det med høy profil om viktigheten av slikt arbeid. Dette er svært nødvendig helseinnsats som
vi opplever at anses som kontroversielt. Fordi utvidelse av bistandsarbeid lett anses for å
være i strid med forbudspolitikken og at det sender et feil signal.

Foto: Ole Martin Kinapel

Media:
FHN har i 2012 hatt godt over hundre oppslag og innlegg i mediene. De fleste er linket til på
fhn.no. Styreleder Arild Knutsen har vært involvert i de fleste. Også nestleder Heidi Horgen
og Nina Helen Sølling har stilt opp for media som FHN‐representanter i 2012. Simen
Brynhildsen og Jon Olsen skrev innlegg på vegne av FHN. Hordaland fylkeslag hadde en del
medieoppmerksomhet ved oppstart, i tillegg til at leder Rolf Steinar Haugen og Gunn Marit
Berentsen skrev innlegg i Bergensaviser.

Nominert:
Arild var blant de tre nominerte til Velferdsprisen, som deles ut av Bladet Velferd.

FHNrepresentasjon og deltakelse:
Januar:
Arild holdt innlegg på KROM – seminaret.
Arild holdt foredrag for Rønningen folkehøyskole
Arild deltok på stormøte på Helsedirektoratet om Benzo rådslag.
Arild holdt infomøte på Safir
Arild Holdt foredrag for unge venstre på Elvebakken videregående skole
Februar
Arild holdt foredrag på Venstres hus.
Heidi og Arild ble innkalt til tillitsvalgt på Haugenstua rehabiliteringsinstitusjon for samarbeid
om å hindre privatisering av tiltaket.
Arild deltok påTv2 Nyhetsmorgen sammen med Lisbet Iversen, sosialbyråd i Bergen.

Mars
Fagrådet arrangerte seminar om ROP(Opptrappingsplanen for rus og psykiatri ). Arild deltok i
panelet med innlegg og debatt.
Arild holdt foredrag på universitetet i Agder.
Arild holdt foredrag for Trondheim Venstre på Trondheim rådhus.
http://www.youtube.com/watch?v=1PqMdhtuDN0&feature=share
Arild holdt to foredrag på Holtet videregående skole.
Arild i samtale med journalist fra ”Ettermiddagen” ang rus.
Arild Holdt foredrag for frelsesarmeen.
Arild hadde møte med elevorganisasjonen ang. politiaksjoner på videregående skoler
Fire fra FHN var på SAFIR for å høre Tony holde foredrag om sin vei ut av rusproblemene
sine.
Arild deltok i paneldebatt på litteraturhuset. Odd Einar Dørum, Sveinung Rotevatn, Nils
Christie, Dag Endal, Rita Nilsen deltok også i panelet, arrangør, Akershus Venstre.
Arild holdt foredrag for Rønningen folkehøyskole, i FHNs lokaler.
Arild holdt innlegg for de ansatte, styret og brukerrådet på Manifest senteret. De eneste
som ikke deltok, var brukerne av tiltaket.

April:
Konferansen: «På samme planet», i Bergen. Arrangert av stiftelsen Bergensklinikkene og
Bergen kommune. Arild holdt to forskjellige innlegg og deltok i paneldebatt i løpet av
konferansens to dager. I paneldebatten satt i tillegg karen Følling (leder Brukerforeningen
LAR‐nett), Inga Alice Næss Blaha leder mot stoffmisbruk i Hordaland, Kari Lossius
psykologspesialist stiftelsen Bergensklinikken og Eva Karin Løvaas klinikksjef på Hjellestad,
ved stiftelsen bergensklinikken.
Arild og Heidi, var i møte hos Tone Tellevik Dahl, leder i Helse‐ og sosial komiteen i Oslo
Bystyre. Angående Velferdsetatens årsrapport.

Arild deltok på møte hos statssekretær Tord Dahle, hos hans møte med
brukerorganisasjoner.
Vi deltok på Gatenærkonferansen i Oslo, med stand.
Arild holdt foredrag for ansatte og pasienter på Veslelia behandlingsinstitusjon.
Arild deltok i referansegruppemøte for nasjonal retningslinje for avrusning.
Mai
Sterkt oppmøte fra FHN da et seminar med Ethan Nadelmann på Kriminologisk Institutt ”The
Global Drug Control Regime: Past, Present & Future” ble arrangert.
Arild deltok på Den nasjonale Helsekonferansen, der helsemyndighetenes ledelse samler
helsefeltet til årlig konferanse.
Arild var på UiO og deltok i debatt om heroin utdeling, med Knut Reinås, Ole Røgeberg og
Jørgen Bramnes.
Arild Knutsen i møte for brukerorganisasjoner på Fagrådet på rusfeltet.
Heidi Horgen og Arild Knutsen deltok på møte på Velferdsetatens Prindsen, om eventuelt
brukerråd.
Arild Knutsen fikk omvisning på Flexbo, botilbud i Oslo.
Heidi Horgen og Arild Knutsen deltok på Stormøte hos Velferdsetaten om
Sentrumsprosjektet.
Arild og Egil Bakke, Velferdsetaten stilte til debatt hos Miljøpartiet De grønne, Oslo.
Sterkt oppmøte fra FHN på åpningen av Prindsen Mottakssenter, Arild holdt
gratulasjonsinnlegg. Arild deltok aktivt på DPS‐lederkonferanse i Ålesund.
Juni
Arild deltok på statssekretær Tord Dahles møte med brukerorganisasjoner – igjen ja.
Geir Hjelmerud, Heidi Horgen og Arild Knutsen deltok i demonstrasjonstog for Phoenix Haga.
Bilde?
Arild holdt foredrag på avslutningsdag av ”to års deltidsstudie om rus, avhengighet og
psykiske lidelser, eller ROP klienter” på Høyskolen i Hedmark.
Arild deltok på mottakelse for bladet Velferd, på Oslo Rådhus. Som en av tre nominerte til
Velferdsprisen 2012.
Geir og Arild tok med Oslos varaordfører Libe Rieber‐Mohn og hennes rådgiver Edina Ringdal
på tur i Skippergata og omegn. Og besøkte diverse lavterskeltilbud (=OSLO, Møtestedet,
24sju)

Edina Ringdal, Geir Hjelmerud, Libe Rieber‐Mohn og Arild Knutsen
Geir Hjelmerud holdt appell på =OSLO sin 7 års markering på Jernbanetorget.
Nina Helen Sølling og Arild Knutsen besøkte Center for missbruksbehandling i Aarhus med en
delegasjon av filmskapere og pårørende.
Tonje og Arild på møte om styrking av brukermedvirkning på Gaustad.
Tonje og Arild besøkte Thorvald Stoltenberg for gjensidig oppdatering og strategiplanlegging
Juli:
Heidi og Arild møtte lederen for partiet Rødt, Bjørnar Moxness, for å snakke
narkotikapolitikk.
Arild stilte til debatt på NRK, Ukeslutt med Kåre stølen om politiaksjonen mot rusmiljøet.
Arild besøkte Strax‐huset i Bergen.
Arild Knutsen var på verdens internasjonale Aids‐konferanse i Washington.

Arild møtte HKH kronprinsesse Mette‐Marit der!
Arild holdt foredrag på unge venstres sommerleir i Arendal
August
Arild deltok i narkotikapolitisk debatt i forbindelse med Arendalsuka. I panelet satt også; Jon
Storaas leder RIO, Ida Olsen fra proLAR, Geir Ketil Hansen stortingsrepresentant for SV, Svein
Harberg stortingsrepresentant Høyre, Anna Sabina Soggiu fra FO og Kari Sundby fra LMS.
Tonje og Arild i representasjon på vertskapsmiddag hos Nils Christie og Hedda Giertsen i fbm
besøk fra Drug Policy Alliance, leder Ethan Nadelmann og director emerita fra San Francisco
kontoret til Drug Policy Alliance Marsha Rosenbaum, i tillegg til Liese Recke fra Gatejuristen i
Danmark, og en forsker fra UiO.
Heidi og Arild deltok på seminar på Litteraturhuset, arrangert av Norwegian Latin America
Research Network (NorLARNet), med tittelen: ” Latin America's new drug policy initiatives:
potentials and pitfalls”
Arild holdt innlegg på fagseminar på Litteraturhuset med tittel: ”De ansvarsløse? Rusinntak –
symptom eller viljestyrt handling?” arrangert av Kirkens bymisjon’s A‐senteret.
September
Tonje og Arild deltok på brukerrådsseminar på Gaustad.
Nina representerte FHN, med medbragt gave, på 30 års markeringen for Frode Woldsund i
Frelsesarmeens rusomsorg.
Arild var medarrangør av, holdt innlegg på, og viste medbragt film med brukerintervjuer på

helsedirektoratets rådslag om alternative inntaksmåter for heroin
Arild og Tonje deltok på Helsedirektoratets konferanse om kartlegging av rus i kommuner
Arild var i Frankfurt og Karlsruhe i Tyskland med en gruppe fra Diakonhjemmet Høgskole. Vi
besøkte en heroinklinikk, et kontaktsted for heroinbrukere, et sprøyterom og et differensiert
skadereduksjonstiltak for multibrukere ‐ særlig opiat/kokain.
Oktober
Arild representerte FHN på mottakelse for Helse‐ og sosialombudets 25 års jubileum.
Nina, Tonje og Arild deltok på Apelands kommunikasjonsseminar på Latter på Aker Brygge.
Arild deltok på stiftelsesmøte av Hordaland FHN. FHNs første fylkeslag.
Arild deltok på årsmøtet til fagrådet på rusfeltet og på fagrådets ruskonferanse.
Brita Rønbeck Bølgen og Arild Knutsen deltok på høring for Helse og sosialkomiteen på
Stortinget om rusmeldingen. http://www.youtube.com/watch?v=‐VjyFWypA_I
Geir Hjelmerud, Arild Knutsen og Heidi Horgen holdt stand på LAR‐konferansen. Arild holdt
et parallellseminar sammen med Sverre Nesvåg om forbedringspotensialet til LAR og om
flere bør med i LAR.

Arild var på deputasjon hos Helse‐ og sosialkomiteen på Rådhuset i Oslo i forbindelse med
budsjettet.

Kathrine Paulsen, spesialrådgiver i Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester i Oslo
kommune, besøkte FHN sitt kontor og med ut i Skippergata og på besøk på forskjellige
lavterskeltiltak.
November
Liv Jessen, fra PRO senteret var på FHN sitt kontor og intervjuet Arild i forbindelse med en
undersøkelse.
Arild deltok på Oslo SV sitt arbeidsmøte om en uttalelse om ruspolitikk. Andre i panelet var:
Helge Waal ‐ Professor, SERAF, Aino Lundberg ‐ Institusjonssjef, A‐senteret, Kirkens bymisjon
og Kari Sundby ‐ Generalsekretær i Landsforbundet mot stoffmisbruk.
Arild holdt foredrag for Oslo Unge Venstre i forbindelse med legaliseringen av cannabis i
Washington og Colorado.
Heidi deltok på rådslag om ny legespesialitet i rus‐ og avhengighet.
FHN, proLAR og LAR‐Nett arrangerte Stoffbrukerdagen 2012. Med opptog fra Oslo S og inn til
et møte på Stortinget. Vårt budskap i år var: Vi vil ha en rusmelding som heter Hør meg, og
ikke Se meg.

Karen Følling, Geir Hjelmerud, Ronny Bjørnestad, Arild Knutsen og Heidi Horgen forbereder
Stoffbrukerdagen 2012
Arild deltok i debatt arrangert av Bærum AUF om: «Narkotika‐ legaliseres eller
kriminaliseres?» på Sandvika videregående skole. Øvrige i panelet: Arne Johannessen,

styreleder i Actis, Sveinung Rotevatn, leder i Unge venstre, Ole Røgeberg, seniorforsker ved
Frisch‐senteret og Thomas Breen, helsepolitisktalsmann for Arbeiderpartiet.
Geir og Arild deltok i møte med Velferdsetaten angående vårt ønske om å dele ut
kommunens sprøyter.
Arild holdt innlegg på Hamar, på den 05. konferansen om tvang i psykisk helsevern.
Arrangører: Sykehuset innlandet og Norsk psykiatrisk forening. Overskrift:
Menneskerettigheter, tvang og etikk.
FHN arrangerte Faglig vorspiel til Verdens aidsdag sammen med Prostituertes
Interesseorganisasjon. I panelet deltok blant andre Arild Knutsen fra FHN, Kim Fangen fra
Pasientrådet, Anne Skjelmerud fra NORAD og Åshild Marie Vige fra Skeiv Ungdom.
Desember:
Arild var gjest i livssynsprogrammet Panorama på Radio Norge, sammen med Kirkens
Bymisjons generalsekretær Sturla Stålsett.
Arild holdt foredrag for en gruppe vernepleierstudenter. I FHNs lokaler.
Arild foretok åpningen av kunstutstillingen «Prosjekt narko», av Heidi Aastad.

Heidi, Arild og Geir deltok på 60 års laget til Jørgen Kjær, leder i Brugerforeningen. Arild
holdt der en gratulasjonstale.
Arild og Nina ble invitert av varaordfører i Oslo, Libe Rieber‐Mohn til mottakelse og konsert
med Sølvguttene på Oslo Rådhus.

Øvrig aktivitet å trekke fram:
Vi deltok på brukerrådsseminaret til Klinikk psykisk helse og avhengighet.
Arild deltok på Fagrådet på rusfeltets årsmøte.

Martin Blindheim, seniorrådgiver på Helsedirektoratet, var med Arild ut i felten, med fokus
på heroinrøyking.
Arild hadde besøk av arkitektstudenter på FHNs lokaler hvor de presenterte sin
eksamensoppgave (inspirert av Arilds idé) hvor de hadde tegnet et innendørs væresenter for
rusmiddelavhengige.
Åse Odland og en kollega var med Arild ut i felten og besøkte Møtestedet, = Oslo og 24 sju.
FHN inviterte med en gruppe på ti, til Nasjonaltheatret og Staffelikokktriologien.

Eksterne råd og utvalg:
FHN har deltatt på:
• Faste møter med brukerorganisasjoner hos Helsedirektoratet (BrukerROP) ‐
• Arbeid med utviklingen av Snakkomrus.no og i øvrig med implementering av
retningslinjer for rus og psykiatri.
• Retningslinjegruppe for behandling og rehabilitering, på Helsedirektoratet.
• Rus & Samfunns redaksjonsråd.
• Verdens aidsdagskomiteen hos Helsedirektoratet. Med forberedelser av markeringen
av Verdens aidsdag. FHN hadde stand på Oslo S. på selve dagen.
• Fagrådet på rusfeltets brukerråd.
• Gruppe på Rusmiddeletaten der vi arbeidet med utarbeiding og gjennomføring av
brukerundersøkelse i rusmiljøet i Oslo sentrum.
• Heidi ble valgt inn i brukerrådet til Søndre Oslo DPS.
• Arild ble valgt inn i brukerrådet til OUS, Klinikk for psykisk helse og rus.

Medlemskap i nasjonale organisasjoner:
FHN meldtes inn i Fagrådet på rusfeltet.

Medlemskap i internasjonale organisasjoner:
FHN er medlem av Inpud, internasjonalt nettverk av brukerorganisasjoner.
Encod, European Coalition for Just and Effective Drug Policies.
NAMA, National Allliance for Methadone Advocates.
Og Harm Reduction International.

Egne arrangementer:

Heidi Horgen, Nils Christie, Ethan Nadelmann og Arild Knutsen
• FHN arrangerte seminar i våre lokaler med Ethan Nadelmann, direktør i Drug Policy
Alliance som var på besøk i Oslo, invitert av utenriksdepartementet og Marsha
Rosenbaum som er ”director emerita” på San Francisco‐kontoret til Drug Policy
Alliance. Som en del av besøket tilbyr Ethan å delta i en workshop med lokale
narkotikapolitiske aktivister om de amerikanske erfaringer med legalisering av
medisinsk cannabis.
• 30. november: Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN), Hiv‐Manifestgruppen
og Prostituertes interesseorganisasjon i Norge (PION) varmet opp til Verdens Aids‐
dag med faglig vorspiel. De tre organisasjonene arrangerte seminar.
• FHN hadde stand på Oslo S. i forbindelse med markeringen av Verdens AIDSdag.
Helseminister Anne Grete Strøm‐Erichsen kom innom vår stand.
• Foreningen for human narkotikapolitikk har hver første onsdag i måneden arrangert
minnemarkeringer for overdoseofre utenfor Stortinget.

Honorarer:
Revisjon og regnskap koster ca 70.000, ‐ i året

Årsmeldingen godkjennes av styret, mai 2013

Arild Knutsen

Heidi B. Horgen

Nina H. Sølling Brita Rønbeck Bølgen Tonje Jevari

