
 

 
 
 
 
Rundskriv nr. 009/2021 

 
 
Til alle avdelinger  Oslo, 13. september 2021 
v/ leder  Vår ref: AAA 
 
 
 

Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund ønsker å bli invitert ut til 
pensjonistgrupper og medlemsmøter i Avdelingene 
 
Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund (ARBEF) jobber for tiden med å verve nye 
medlemmer samt å informere om sitt viktige arbeid. De ønsker først og fremst å få en invitasjon slik at 
de kan fortelle litt om seg selv og de forskjellige prosjektene de jobber med. De ønsker også å sende 
ut informasjonsmateriell. 
 
ARBEF har mange kollektive medlemskap, og ser et potensiale i at flere også kan bli 
enkeltmedlemmer. 
 
Deres siste prosjekt er Eldre og rus. I forbindelse med dette prosjektet reiser medarbeidere rundt til 
forskjellige organisasjoner for å informere om dette viktige temaet. Problematisk alkoholforbruk blant 
eldre blir ofte omtalt som et skjult eller ikke eksisterende problem. Alkoholrelaterte dødsfall er fire 
ganger høyere hos menn enn kvinner. ARBEF har mye kunnskap om vanedannende legemidler blant 
eldre i Norge. Norge ligger på Europa-toppen når det gjelder bruk av vanedannende smertestillende 
legemidler. De setter derfor stort fokus på hvordan fastleger håndterer eldre sin skadelige bruk av 
legemidler.  
 
Videre jobber ARBEF aktivt med 4Aer: Aktiv for barn-unge og eldre, Aktiv for en god og ansvarlig 
ruspolitikk, Aktiv for rusfrie soner, Aktiv mot legalisering av narkotiske rusmidler. De har siden 1972 
arrangert sommerleirer for vanskeligstilte barn. De driver Varmestue i Moss, og Rus-Nett Rogaland 
driver miljøkafe, hjemmebesøk og ettervern i Stavanger.  
 
ARBEF skal arrangere 4 ruspolitiske konferanser med tema Eldre og rus. Alle konferanser er gratis å 
delta på. 
 
Med bakgrunn i ovenstående har ARBEF ønske om at våre avdelinger inviterer dem på et møte hvor 
de kan informere om sitt arbeid. (Med tanke på eldre og rus kan jo dette være noe for 
pensjonistgruppene) vedlagt 
 
Kontaktinformasjon: 
Inger-Christin Torp Forbundsleder 
Line Olsen Organisasjonsmedarbeider line@arbef.no 
 
 http://arbef.no/ 
 https://www.facebook.com/AEF1932/ 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Forbundet for Ledelse og Teknikk  
 
Arnstein Aasestrand /s/ 
2. Nestleder 

mailto:line@arbef.no
http://arbef.no/


 

 

Postadresse: Pb 8906 • Youngstorget • 0028 Oslo

Besøksadresse: Hammersborggata 9 • 0181 Oslo • Tlf: 23 06 10 29 • Faks: 23 06 10 17

E-post: postkasse@flt.no • www.flt.no

Organisasjonsnummer: NO 971 526 556


