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1. Generelt

Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) er en landsomfattende medlemsorganisasjon. FTR jobber 

for en norsk og internasjonal ruspolitikk basert på skadeforebygging, skadereduksjon, personlig 

ansvar og menneskerettigheter. Foreningen samler engasjerte borgere, pårørende og brukere i 

arbeidet for at kunnskap, om samfunnsmessige kostnader og skadevirkninger av rusmiddelbruk og 

ruspolitikk, skal ligge til grunn for norsk og internasjonal ruspolitikk. Formålet skal oppnås gjennom 

å søke samarbeid på tvers av politiske og ideologiske skillelinjer. 

Høydepunkter: 

● FTR har siden oppstarten 27.april 2016 etablert fylkeslag i Oslo, Hordaland, Trøndelag, 

Rogaland og Telemark. (I Telemark har fylkeslaget fortsatt interimsstyre.)  

● Per 31.12.17 hadde FTR 766 betalende medlemmer. 

● FTR har i perioden hatt et høyt aktivitetsnivå. Foreningen har bidratt aktivt i det offentlige 

ordskiftet blant annet gjennom deltagelse på mange temamøter flere steder i landet, to offisielle 

markeringer i Oslo, tre debatter i egen regi, en egen landskonferanse for medlemmer og 

samarbeidspartnere (6. mai 2017) samt en nordisk konferanse; Nordic Reform Conference, 

som samlet omkring 300 mennesker engasjert i ruspolitikk fra hele Norden (23-24. november 

2017).   

● FTR har i perioden drevet et betydelig politisk påvirkningsarbeid.  

○ Hovedsaken i 2017 har vært arbeidet for å avkriminalisere bruk, besittelse og erverv av 

illegale rusmidler til personlig bruk i Norge. Vi registrerer med stor glede at flere av våre 

ruspolitiske forslag til partiene er tatt inn mer eller mindre ordrett (spesielt i Venstre, Høyre 

og MDG, til dels i AP, R og SP), at vi trolig har fått flertall på Stortinget for disse sakene, og 

at politikere fra mange partier kontakter oss for faglige råd og hjelp i utformingen av 

ruspolitikken.   

● I 2017 har det også vært jobbet aktivt opp mot politikere, andre foreninger og for å få omgjort 

sprøyterom til brukerrom, få utvidet medikamenttilbudet i LAR samt sikre innføring av 

heroinassistert behandling.

På landsmøtet i FTR 27.10.2016 ble følgende sentralstyre valgt for 2017: 

 • Ina Roll Spinnangr, styreleder og daglig leder 

 • Bård Standal, nestleder (politisk ansvarlig) 

 • Inge Carlén, nestleder (organisatorisk ansvarlig) 

 • Dagfinn Hessen Paust, nestleder (faglig ansvarlig) 

 • Sturla Haugsgjerd, styremedlem (brukerstemme og skribent) 

 • Per-Anders Langerød, styremedlem (politisk aktiv, bystyremedlem i Oslo)  

2. Sentralstyret
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3. Organisasjon

Medlemmer av styret i FTR Oslo, ansatte og andre personer har vært invitert til å delta på 

styremøtene i forbindelse med behandling av enkelte saker. Styremøtene har vært åpne. 

Sentralstyret har hatt en dynamisk arbeidsform med fortløpende beslutninger fattet via elektronisk 

kommunikasjon, supplert med fysiske møter der dette har vært hensiktsmessig. 

Landsmøtet ga sentralstyret fullmakt til å supplere seg selv. Sentralstyret ble supplert med Astrid 

Renland som våren 2017 grunnet høyt aktivitetsnivå og behov for ekstra ressurser. Renland er 

tidligere redaktør av Rus og Samfunn). 

Siden landsmøtet 27.10.2016 har organisasjonen vokst kraftig. I 2016 var FTR kun 

representert med fylkeslag i Oslo. I tillegg til dette har det gjennom 2017 blitt etablert nye 

fylkeslag i Trøndelag (stiftet 24.09.17), Hordaland (stiftet 12.11.2016) og Rogaland (stiftet 

30.12.2016). Et interimsstyre for fylkeslag i Telemark er også operativt. 

Dette er i tråd med FTRs organisatoriske plan. Å få etablert sterk tilstedeværelse i hele landet, 

spesielt i de store byene, er et viktig ledd i å bygge en sterk organisasjon. Aktivitetsnivået i 

fylkeslagene har også vært godt, med mange lokale initiativ og arrangementer.  

3.1. Rådgivende fagkomité 

Foreningens rådgivende fagkomite er et selvstendig organ som bistår Sentralstyret i faglige 

spørsmål på rusfeltet. I 2017 ble mandatet vedtatt og utvalget ble sammensatt med 

fagpersoner fra medisin, klinisk psykologi, samfunnsvitenskap og juss. Fagkomiteen har drøftet 

en rekke saker i samarbeid med Sentralstyret, bidratt i utformingen av søknader til 

Helsedirektoratet, vært i dialog med Kripos om testutstyr og på eget initiativ skrevet 

leserinnlegg i aviser. Les mer om fagkomiteen her https://www.rusreform.no/rdgivende-

fagkomit/  

3.2. Ansettelser 

Sentralstyret ansatte i mai 2017 Ina Roll Spinnangr (leder) i inntil 40 prosent stilling. Spinnangr 

ble gitt ansvar for administrasjon, ledelse og gjennomføring av prosjekter og  aktiviteter over 

hele landet (inkludert konferanser og arrangementer), oppfølging av fylkeslag, 

påvirkningsarbeid og deltakelse på eksterne debatter/arrangementer. Stillingsprosenten på 

inntil 40 prosent innbefatter også viderefakturert arbeid i forbindelse med prosjekter som 

eksempelvis Nordic Reform Conference. De fulle 40 prosent har derfor ikke belastet 

foreningens driftsresultat.  

Spinnangr selv fratrådte Sentralstyret under behandlingen av ansettelsen.  

I tillegg ble Rita Dewi (organisasjonssekretær) ansatt i 3 mnd fra 1. august 2017 i 40 prosent 

stilling for å bistå med administrasjon og hjelp til Nordic Reform Conference. Denne stillingen 

ble delvis finansiert gjennom offentlige tilskudd. 

https://www.rusreform.no/rdgivende-fagkomit/
https://www.rusreform.no/rdgivende-fagkomit/
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4. Politisk påvirkning 

3.3. Likestilling

Sentralstyret har hatt fem mannlige medlemmer og kvinnelig styreleder, samt en kvinne som vikar. 

Foreningen Tryggere Ruspolitikk etterstreber en god kjønnsbalanse i alle sine fylkeslag. I 2017 

hadde vi to personer ansatt på deltid, begge kvinner. 

4.1. Store endringer i norsk ruspolitikk

I 2016 tok helseminister Bent Høie offentlig til orde for en snuoperasjon i ruspolitikken, og 

anbefalte sitt eget parti og regjering å se til Portugal. I forkant av dette hadde FTR jobbet aktivt 

med politisk påvirkning, blant annet ved å skrive mye i mediene, delta i debatter og ta initiativ til 

brev fra flere foreninger til både helseminister og justisminister ved å ha kampanjer på sosiale 

medier og arrangere temamøter/foredrag.

Ved årsskiftet 2016/2017 jobbet vi aktivt opp mot alle partier i programprosessen før 

landsmøtene. Vi sendte eposter til partikontorene og til flere delegater før landsmøtene, 

identifiserte nøkkelpersoner i flere partier, inviterte oss selv til partiene, fant allierte i 

ungdomspartiene og blant delegatene, skrev kronikker og lagde argumentasjonsark. Vi var 

også med på debatter om ruspolitikk under Arendalsuka og i en kort NRK- debatt om regulering 

av cannabis. Dette arbeidet gav resultater. Vi finner igjen hele eller deler av våre formuleringer i 

flere partiprogram og i konkrete politiske forslag i Stortinget og andre steder, blant annet hos 

Venstre, MDG, H og AP.  
I valgkampen publiserte vi en vurdering av alle partiprogrammene der vi ga terningkast for å 

belønne og synliggjøre de partiene som ønsker en reform. (https://www.rusreform.no/nyheter/

2017/8/24/partivurdering ) 

4.2. 13 tekster for rusreform  

I samarbeid med brukerforeningene på rusfeltet tok FTR initiativ til 13 tekster som ble publisert 

over 13 dager i forkant av statsbudsjettet. Hver dag har en ny skribent delt av sine tanker og 

erfaringer for å synliggjøre for det norske folk konsekvensene av gjeldende politikk og de 

mange paradoksene ved at rusmiddelavhengige faller mellom justis og helse. (https://

www.rusreform.no/nyheter/2017/10/13)

5. Aktiviteter

5.1. Markering med utekonsert mot kriminaliseringen av rusbrukere 
På den globale dagen for “Support don't punish” 26.juni 2017, arrangerte vi en markering 

utenfor Stortinget med appeller, plakater med budskap og minikonsert. Prolar, LAR-nett Norge, 

FHN, Normal og EmmaSofia ble med som arrangører. Markeringen ble filmet og ligger ute på 

vår egen YouTube-kanal, og er tatt med i IDPCs film fra markeringer over hele verden. (https://

www.rusreform.no/nyheter/2017/8/9/global-day-of-action-support-dont-punish)  

https://www.rusreform.no/nyheter/2017/8/24/partivurdering
https://www.rusreform.no/nyheter/2017/8/24/partivurdering
https://www.rusreform.no/nyheter/2017/10/13
https://www.rusreform.no/nyheter/2017/10/13
https://www.rusreform.no/nyheter/2017/8/9/global-day-of-action-support-dont-punish
https://www.rusreform.no/nyheter/2017/8/9/global-day-of-action-support-dont-punish
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6. Samarbeid og internasjonalt arbeid 

5.2. Verdens overdosedag 
På overdosedagen 31.august arrangerte vi en markering foran Stortinget der vi la oss ned for å 

vise hvor mange som dør av overdose i Norge hvert år. (http://www.rusfeltet.no/skulle-onske-

at-du-vakna-opp-igjen/#.WrqUPUxuI2w) 

5.3. Nordic Reform Conference  
Konferansen hadde nesten 300 deltakere og vi har mottatt meget gode tilbakemeldinger. 

Les vår rapport til Open Society Foundation (engelsk). 

5.4. Landskonferansen 

Vi hadde en landskonferanse lørdag 6.mai med medlemmer, tillitsvalgte og 

samarbeidspartnere på Humanistskolen. Vi fikk foredragsholdere fra både inn- og utland, som 

belyste Portugalmodellen, erfaringene med avkriminalisering og andre relevante temaer. 

5.5. Temamøter 2017

Vi har hatt flere temamøter i 2017, blant annet om hvorvidt bruk av politi reduserer 

tilgjengelighet av illegale rusmidler (med Neil Woods og Bård Dyrdal), om skadereduksjon for 

psykedelika og innføring i FTR sin ruspolitikk. Vi arrangerte også en paneldebatt om hvordan 

ulike rusmidler bør reguleres (i samarbeid med EmmaSofia og Normal) og vi hadde en 

ruspolitisk debatt med politikere i panelet under valgkampen. 

6.1. Samarbeid med andre

Foreningen har hatt flere aktiviteter og samarbeid med andre norske foreninger, som for 

eksempel Normal, EmmaSofia, Prolar, LAR-nett og FHN. Vi var en støtte for LEAP 

Skandinavia under etableringen, og LEAP har senere blitt en god samarbeidspartner. 

6.2. Internasjonalt samarbeid og deltakelse

Foreningen er medlem av International Drug Policy Consortium (IDPC) og har etablert et tett 

 samarbeid med både Drug Policy Alliance i USA og Transform i Storbritannia. Vi har skapt et 

uformelt forum og samarbeid mellom mennesker og organisasjoner som jobber for en 

reformering av ruspolitikken fra straff til helse i Norge, Sverige, Finland og Danmark.  

Internasjonal deltakelse og møter i 2017:

 1. Uformelt møte i Sverige om svensk rusreform i Stockholm, Sverige  

 2. DPA sin Reform Conference i Atlanta, USA  

 3. Breaking Convention i London, Storbritannia 

 4. European Forum: Debatt i Albach, Østerrike 

 5. Møter med Gadejuristene, Brugernes akademi, HAB-overlege og Psykedelisk Samfund i 

København, Danmark  

 6. Uformelt møte om Nordic Reform Consortium i Oslo med flere nordiske deltakere 

http://www.rusfeltet.no/skulle-onske-at-du-vakna-opp-igjen/#.WrqUPUxuI2w
http://www.rusfeltet.no/skulle-onske-at-du-vakna-opp-igjen/#.WrqUPUxuI2w
https://goo.gl/bnGPbD
https://www.youtube.com/watch?v=KFJ7XPXBmcY
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7. Økonomi og medlemstall

Foreningens gode aktivitetsutvikling har også gitt seg utslag i økt økonomisk handlingsrom, 

noe som i perioden muliggjorde ansettelsen av Ina Spinnangr som daglig leder. 

Foreningen har i 2017 hatt totalte utgifter på NOK 1 171 000 (2016: NOK 10 000) og 

driftsinntekter på NOK 1 235 000 (2016: NOK 84 000). Dette innebærer en aktivitetsøkning for 

foreningen på 1 470%, eller nesten en femtendobling, målt i form av økonomisk aktivitet.   

Per 31.01.2017 var antallet betalende medlemmer i FTR 766, noe som ga netto 

kontingentinntekter til FTR på NOK 115 0001 (2016: NOK 85 000). Foreningen hadde per 

31.12.2017 bankinnskudd og kontanter tilgjengelig stort NOK 211 000 (2016: NOK 75 000). 

Foreningens største utgiftspost i perioden har vært gjennomføringen av Nordic Reform 

Conference i november 2017 hvor kostnadene totalt var på NOK  670 000. FTR mottok NOK 

400 000 i støtte fra Helsedirektoratet og i overkant av NOK 80 000 i støtte fra Open Society 

Foundation for å gjennomføre denne konferansen. Differansen på NOK ca 190 000 mellom 

mottatte tilskudd og gjennomføringskostnaden ble fullt ut dekket inn gjennom billettinntekter og 

sponsing. Det lyktes slik å gjennomføre konferansen uten å økonomisk belaste foreningens 

ordinære drift unødig

Vedlegg: Regnskap for 2017 

______________________ 
1 Tall rundet til nærmeste 1000

8.1. Nasjonalt

1. Videreutvikle rusopplysningen.no, samarbeid med Helseutvalget om oppsøkende arbeid, 

temamøter og skadeforebyggende tiltak (som for eksempel muligheten for rusmiddeltesting).

2. Innsamlingskampanje på sosiale medier sommeren 2018 og kunstauksjon 9. og 10.juni på 

Stampen i Oslo. Vervekampanje fra november til januar. 

3. Politisk påvirkning (møter, debatter, debattinnlegg, med mer). 

4. Norsk ruspolitisk konferanse august 2018. Overdosedagen, Arendalsuka og Support don't 

punish (dersom det er kapasitet nok i juni og august). 

5. Diverse temamøter gjennom hele året som for eksempel om ungdom og rus, situasjonen på 

Filippinene, rus og sex, om rusmiddeltesting og hva slags rolle politiet bør ha etter reformen. 

6. Utarbeide et kunnskapsnotat eller en rapport med anbefalinger til norske justis- og 

helsemyndigheter i forbindelse med rusreformen. 

7. Søke om ECOSOC-medlemskap 

8. Planlagte prosjekter og aktiviteter i 2018
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8.2. Medieoppslag og synlighet:

FTR hadde omkring 90 oppslag i 2017 der vi ble nevnt eller var avsender. 

Her er noen overskrifter fra innleggene gjennom 2017: 

 
Anklager Actis for snusk - Klassekampen 21. jan, intervju med Standal

Fagkunnskap i stedet for moralpolitikk - Aftenposten 30.des, Blomkvist 
Hvor mange vil dø mens vi venter - VG 20.des, Spinnangr 
Martha døde av narkotika. Likevel vil moren legalisere alle rusmidler - Aftenposten 24.nov 
Vi fører en politikk som sorterer mennesker ut fra sykdom. Det er nok nå - Aftenposten 13.okt 
La oss overgå Portugal i ruspolitikken - 29. sept, Spinnangr og Blomkvist 
Mangel på legalisering, eller streng regulering, gir fri tilgang til narkotika. Ikke stå på 

dinosaurenes side! - Aftenposten 2.okt, Ramm 
Avholdspolitikk er utdatert - Dagbladet 28. juli, Spinnangr og Paust 
Avkriminalisering løser ikke alt, men er en god start - Dagbladet 20. juli, Spinnangr og Paust

Foreningen har fått en medieanalyse fra MyNewsDesk. Les hele rapporten her: Medienalyse 

Foreningen Tryggere Ruspolitikk 2017 

 

(Obs: inneholder ikke alle oppslag, den er basert på fire talspersoner).

8.3. Planlagt internasjonal deltakelse i 2018

 1. Brandenburg Forum med Helsedepartementet og strategimøte med IDPC i Tyskland 

(Februar 2018) 

 2. Deltakelse på Commision on Narcotic drugs (CND) i Wien (mars 2018) 

 3. Konferanse om nordisk regulering av cannabis i Finland (April 2018) 

 4. Studietur til Portugal 

http://andreaswahl.blogg.no/
http://andreaswahl.blogg.no/
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l1E7xe/Kort-sagt_-sondag-31-desember
https://www.aftenposten.no/kultur/i/ngRmyL/Datteren-dode-av-overdose-Likevel-vil-Anne-Marie-Cockburn-legalisere-alle-rusmidler
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/8rq6x/Vi-forer-en-politikk-som-sorterer-mennesker-ut-fra-sykdom-Det-er-nok-na
https://morgenbladet.no/ideer/2017/09/la-oss-overga-portugal-i-ruspolitikken
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/zvwQq/Tenk-om-vi-aldri-visste-om-vi-drakk-sprit-eller-rodsprit-Kjare-politibetjent-Du-star-pa-dinosaurenes-side--Ane-Ramm
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/zvwQq/Tenk-om-vi-aldri-visste-om-vi-drakk-sprit-eller-rodsprit-Kjare-politibetjent-Du-star-pa-dinosaurenes-side--Ane-Ramm
https://www.dagbladet.no/kultur/avholdspolitikk-er-utdatert/68543942
https://www.dagbladet.no/kultur/avkriminalisering-loser-ikke-alt-men-er-en-god-begynnelse/68527092
https://goo.gl/ck1444
https://goo.gl/ck1444



