ÅPNING AV FAGRÅDETS KONFERANSE 22. SEPTEMBER 2015
Kjære venner av rusfeltet, velkommen til Fagrådets Nasjonale Rusfagkonferanse 2015
Avhengighetens pris – hvem tar regninga? Mitt navn er Kirsten Frigstad leder av Fagrådet –
Rusfeltets hovedorganisasjon. Spesielt velkommen til Statsminister Erna Solberg.
Avhengighet gir mange ulike utslag. Mange mennesker berøres av rusavhengighet hver eneste dag. I
denne konferansen ønsker Fagrådet å sette fokus på avhengighetens pris. Rusavhengighet påfører
enkeltmennesker og samfunnet lidelser og kostnader. Vi spør da – hvem tar regninga? I god tradisjon
fra Fagrådet gir tittelen og spørsmålet ikke bare et svar. Det er mange som tar regninga i kraft av sin
egen avhengighet, som pårørende eller de som opptrer på vegne av samfunnet som hjelpere og dem
som utøver makt slik som politiet.
For å bidra til dette har vi med oss dyktige innledere som forteller oss om avhengighet fra blant
annet et psykisk, somatisk og sosialt perspektiv.
Vi er også veldig glade for å ha med oss mange brukerstemmer på konferansen. I løpet av disse to
dagene får dere høre hele 9 ulike brukerstemmer fordelt på plenum og miniseminiar. Brukerstemmer
som kan gi oss andre lærdom og innsikt. Så kan jeg vel si at det må være i tråd med regjeringens
ønske om å «bygge pasientenes helsetjeneste» hvor tjenestene skal bygges etter brukerens behov og
ikke systemets behov.
Fagrådet er den største organisasjonen innenfor rusfeltet og har som vår visjon;

Mangfoldige, tilgjengelig og helhetlig tjenester i et samlet rusfelt.
Fagrådets formål er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle de ruspolitiske konsekvensene, faglige
erfaringer, brukererfaringer og forskning for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og
ressursmessige betingelser.
Det gjøres gjennom våre møteplasser som konferanser, seminarer, høringer, studieturer og ikke
minst på nettsiden rusfeltet.no Fagrådet deltar i offentlig debatt, gir høringssvar og har direkte
kontakt med administrative og politiske myndigheter. Fagrådet er upolitisk men vi er ikke nøytrale.
Vi følger nøye med på det som skjer administrativt og politisk. Vi er opptatt av å sikre gode
betingelser for rusfeltet men aldri for en hver pris. Vi skal bidra til å sikre den gode norske modellen
for rusbehandling men vi skal sikre at det er tiltak som fungerer og ikke oppretteholde alt fordi det
har vært slik bestandig.
Hovedsatsningene for Fagrådet de neste årene er:
 Styrke sitt nærvær i rusfeltet gjennom å etablere leder- og fagnettverk blant Fagrådets
medlemsvirksomheter for å fange opp rusfaglige- og ruspolitiske utfordringer.
 Etablere møteplasser på nettet for medlemsvirksomheter til aktivt å kunne forhåndsdrøfte
sentrale og viktige høringsuttalelser og utfordringer i rusfeltet
 Ha fokus på et samlet rusfelt i utføring av tjenester og resultater og ikke rangere etter
offentlig eller private/ideelle
Vi har fått presentert rammene for Opptrappingsplanen som regjeringen vil legge frem senere i høst.
Regjeringspartiene og deres støttepartier på Stortinget, Venstre og Kristelig Folkeparti, er enig om å
bruke over 3 milliarder på rusfeltet de neste 4 årene. Den største delen skal brukes lokalt i
kommunene. Det er en historisk satsning. Fagrådet vil bidra i arbeidet og følge denne satsningen

nøye. Vi ber også dere som arbeider ute i feltet over det ganske land, følge med og gir oss
tilbakemeldinger på hvordan denne satsningen gjør seg gjeldende lokalt.
Fagrådet legger ut aktuelle saker og nyheter på rusfeltet.no. Vi er også på twitter under @rusfeltet
og på Facebook under Fagrådet innen Rusfeltet. Vi kan kanskje gjøre et lite eksperiment siden mange
sikkert er innlogget på FB, søk opp Fagrådet og trykk liker, en av dere som trykker liker i dag får gratis
plass på neste års konferanse 

I 2016 fyller Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon 25 år. Organisasjonen ble stiftet 15.oktober
1991. Faktisk er det folk i salen i dag som var med på stiftelsesmøtet. Vi kommer til å markere
jubileet på ulikt vis gjennom våre møteplasser som konferanser, seminarer og studietur. Neste års
jubileumskonferanse er allerede bestemt. Den avholdes 14-15 september her i Oslo. Legg datoen inn
i kalenderen allerede
Vi legger også opp til en særskilt konferanse for ansatte og ledere i medlemsvirksomhetene så hvis
det er noen virksomheter som lurer på om de skal melde seg inn er det ingen tvil om at tidspunktet
for det er i dag! Noe annen profilering vil dere også se, første er notatblokken som alle har fått utdelt
i dag. Så følg med på nettsiden rusfeltet.no og ikke nøl med å kontakte sekretariatet, de informerer,
hjelper og veileder på alle spørsmål innenfor rusfeltet 

En av dem som tar regninga og som i tillegg har sagt at hun på vegne av storsamfunnet skal ta større
del av regninga blant annet gjennom en Opptrappingsplan for rusfeltet, er statsminister Erna Solberg.
Et samlet rusfelt er spent på hva du vil si, tar regjeringen en enda større del av regninga? Så ta varmt
i mot, Statsminister Erna Solberg.

ETTER at Erna Solberg er ferdig
Arbeid og aktivitet er viktig. Et av våre medlemstiltak, Jobben på Lillehammer, arrangerte skrivekurs
for en del av deres brukere. Det resulterte i en bok med dikt skrevet av brukerne. Den skal du få med
deg på din vei videre og tusen takk for at du hadde anledning til å komme til oss.
Så vil jeg overlate ordet til styremedlem Trude Lønning, til daglig leder for Mestringsenheten i
Sandnes kommune og styremedlem Vidar Hårvik, til daglig leder i Marborg. De skal lede oss gjennom
resten av dagen

