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Forord
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon sin Strategiske plan for perioden 2015 – 2020 bygger på
visjonen om Et samlet rusfelt.
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en uavhengig fag- og ruspolitisk organisasjon. Som
medlemsorganisasjon er det medlemmene som på årsmøtet bestemmer Fagrådets satsinger og
prioriteringer for perioden. Styret og sekretariatet skal sikre at disse blir fulgt. Medlemmene i
Fagrådet er virksomheter/organisasjoner og ikke enkeltpersoner.


Et samlet rusfelt er en ambisiøs visjon i et felt som erfaringsmessig har hatt mange ulike
ideologiske og faglig retninger. Rusfeltet er sammenlignet med somatikk og psykisk helsevern
et lite fagområde. Et lite fagområde trenger å stå samlet for å få gjennomslag i viktige saker.



Fagrådets ambisjon på vegne av et samlet rusfelt er å påvirke samfunnets måte å møte
rusproblemene i fremtiden og derigjennom også hvordan vi nytter Fagrådet som organiasjon
i dette arbeidet. Fagrådet skal være en viktig bidragsyter særlig nasjonalt men også lokalt når
det gjelder å utforme og synliggjøre rusfaget og de ruspolitiske utfordringene.



Den strategiske planen for 2015 – 2020 skal vise den veien Fagrådet vil gå i denne perioden
gjennom verdier, oppgaver, satsingsområder og mål som for det enkelte år skal synliggjøres
gjennom Fagrådets Arbeidsplan

Fagrådets Hovedoppgaver:




Bidra til faglig utvikling
Sikre oppslutning
Drive politisk påvirkning

Fagrådets Visjon:

Et samlet rusfelt

Verdier:
Fagrådets verdier forplikter og kjennetegner organisasjonen. Vi skiller mellom omdømmeverdier og
samspillsverdier.
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Omdømmeverdier:
 Uavhengig
 Objektiv
 Kompetent
Rusfeltet preges av ideologier av både faglig og livssynsmessig karakter. Det er viktig at Fagrådet skal
fremstå uavhengig av ideologiske og politiske standpunkter.
Fagrådet skal være objektiv i sin fremstilling, men skal ta standpunkt i viktige ruspolitiske saker.
For å sikre et godt omdømme og troverdighet er Fagrådet avhengig av å ha et kompetent styre og
sekretariatet.

Samspillsverdier:
 Åpenhet
 Lagånd
 Respekt
En av Fagrådets store styrker er den sammensatte medlemsmassen som også gjenspeiler seg i
styrets sammensetning. Åpenhet blant medlemmene og i styret vil gi større rom for utvikling.
Den store bredden som Fagrådet representerer skal bidra til økt forståelse for hverandre og gi
rusfeltet en økt lagånd. Styrking av feltet vil bli bedre med økt lagfølelse hvor alle trekker i samme
retning og bidrar til å gjøre hverandre gode.
Når det brede rusfeltet møtes skal alle føle seg verdsatt. Dette krever respekt for hverandres
egenart. Hver enkelt virksomhet/organisasjon skal kjenne trygghet til å spille inn sin kompetanse og
kunnskap i arbeidet for et styrket rusfelt.

Mål for perioden
Tiltak 1: Utvikle organisasjonen
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon skal spille en sentral rolle i utvikling av rusfeltet i Norge. Det
innebærer å være- og utvikle en robust organisasjon.
Fagrådet skal:
•

Etablere en nettbasert rusfaglig og ruspolitisk tenketank.
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•

Styrke sitt nærvær i rusfeltet gjennom etablering av nettbaserte regionale/lokale leder- og
fagnettverk blant Fagrådets medlemsvirksomheter for å fange opp rusfaglige- og ruspolitiske
utfordringer

•

Sikre at Fagrådet har en oppdatert ikt-plattform som gir fortsatt mulighet til å være ledende,
og i forkant i rusfeltet. Både når det gjelder å fremme og å synliggjøre bredden og
mangfoldet av rusfeltets utfordringer og nyheter generelt og gjennom Fagrådets fokuskommentarer spesielt.

•

Bidra i utvikling av rusfeltet gjennom etablering av fagstillinger i sekretariatet som kan bidra
til aktiv medlemsstøtte i aktuelle utfordringer og saker.

•

Gjennomgå styrets sammensetning for å sikre at den er i tråd med hvordan rusfeltet i dag er
og gi mulighetene til å være i forkant av utviklingen i feltet.

Tiltak 2: Utvikle møteplassene
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon skal være rusfeltets viktigste møteplass. Møteplassene er
både i den digitale verden og på konferanser, seminarer, høringer og studiereiser.
Fagrådet skal:
•

Sikre at nettsiden rusfeltet.no er utviklet og tilgjengelig med de siste rusfaglige og
ruspolitiske sakene og kommentarene inn mot medlemsmassen, politiske miljøer,
beslutningstakere og medier både nasjonalt og lokalt.

•

Bruke sosiale medier, chatsider og blogger for å gi medlemsvirksomhetene interaktive
muligheter til å bidra med sine meninger, aktuelle saker og diskusjoner.

•

Etablere møteplasser på nettet for medlemsvirksomhetene til aktivt å kunne forhåndsdrøfte
sentrale og viktige høringsuttalelser og utfordringer for rusfeltet.

•

Nytte elektroniske og nettbaserte virkemidler for å gjøre sentrale faglige - og ruspolitiske
diskusjoner, debatter og fagmøter/konferanser tilgjengelig online for
medlemsvirksomhetene

•

Utvikle konferanser, seminar og studiereiser til systematisk kunnskapsspredning, nettverk og
innovasjon på rusfeltet.

Tiltak 3: Faglig og rammemessig likeverdighet
Rusfeltet har en lang historisk tradisjon hvor offentlige og private/ideelle virksomheter har utviklet
seg sammen. De senere år har det kommet et markert skille mellom offentlig og private/ideelle. Nye
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regelverk som konkurranseutsetting og tidsbegrensede avtaler for private/ideelle virksomheter har
skapt rammemessige og tildels anseelsesmessige skillelinjer mellom disse . Dette skille skal Fagrådet
arbeide for å fjerne til beste for rusfeltets samlede utvikling.
Fagrådet skal:


Ha fokus på et samlet rusfelt i utføring av tjenester og resultater og ikke rangere
etter offentlig eller privat/ideelle



Påse at det i offentlige planer og budsjetter blir vektlagt faglige og
kostnadseffektive premisser for de tiltaksløsninger som blir valgt både i
kommunalt og statlig ansvarsområde



Være pådriver for at ideelle og offentlige tiltak innen rusfeltet sitter rundt samme
bord for drøfting og utvikling av feltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Tiltak 4: Utvikle tilbudene til medlemmene
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er den største og landsdekkende medlemsorganisasjon for
tiltak og virksomheter innen det brede rusfeltet. En viktig jobb for Fagrådet er å bidra til å synliggjøre
medlemmenes utfordringer, virksomhet og resultater. Uten Fagrådets medlemsvirksomheter
stopper rusfeltet i Norge! Det blir derfor av stor betydning at Fagrådet som organisasjon synliggjør
seg for medlemsvirksomhetene innen det brede rusfeltet. Særlig gjennom å utvikle tilbud som både
bidrar til å gjøre medlemskapet mest mulig atraktivt for eksisterende medlemstiltak og virke
rekrutterende inn mot nye tiltak.
Fagrådet skal:
•

Etablere faglige og ruspolitiske nettverk

•

Etablere blogg fra rusfeltet gjennom medlemsvirksomhetene

•

Være aktive med høringssvar i interaksjon med medlemmene

•

Utvikle nye tilbud på hjemmesiden og Fagrådet i sosiale medier

•

Formidle nytt fra medlemmene

•

Gi nyhetsvarsling på viktige regionale nyheter på nettstedet

•

Etablere egen Facebookgruppe for medlemmer

•

Gi medlemmene mulighet til å profilere Fagrådets logo på hjemmesider og annet. ”Vi er
medlem av Fagrådet - for et samlet rusfelt”
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Tiltak 5: Sette ruspolitisk dagsorden
Fagrådet er den største fag- og ruspolitiske organisasjonen på rusfeltet. Som ruspolitisk aktør skal
Fagrådet sette dagsorden.

Fagrådet skal:
•

Fremme kunnskapsbaserte ruspolitiske og rusfaglige standpunkter inn i medier og inn mot
nasjonale og lokale beslutningsorganer samt til aktuelle debatter/diskusjoner

•

Utfordre etablerte sannheter om rusfeltet, rusmiddelbrukere og rusrelaterte saker.

•

Aktivisere medlemsmassen i bidrag til utvikling av nasjonal og lokal ruspolitikk og i bruk av
Fagrådets tjenester og tiltak
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