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	Syfte och Mål: Norsk Rusreform 2021Gjennom informasjon, påvirkning og opinionsbygging få våre politiske myndigheter til å vedta en Rusreform som gjør at våre barn og unge avstår fra å prøve / bruke narkotika.  Å få vedtatt en rusreform som gir hjelp til de tungt avhengige rusmisbrukerne, være seg alkohol eller narkotika.Gjennom informasjon få voksne / foreldre til å bidra til å skape gode og rusfrie oppvekstvilkår til beste for våre barn og unge. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å spre god og korrekt informasjon om de utfordringer som er på rusmiddelfeltet, samt fra vår erfaringsbakgrunn gi råd om hvordan en kan håndtere problemstillinger innen rusfeltet i egen nærhet.Vi ønsker en rusreform, men Rusreformutvalgets innstilling går i så anledning alt for langt og i helt feil retning og vil muliggjøre et høyere forbruk av narkotika og annen rus blant barn og unge.  Det pågår en til tider hard og polarisert debatt hvor liberaliseringsbevegelsen i stor grad skremmer bort sine motstandere gjennom personangrep og meget sterke unyanserte ytringer.  Derfor er det desto viktigere at vi som kan, klarer å bruke de kanaler og virkemidler som er tilgjengelige for å tilføre våre beslutningstakere god informasjon. 
	Projektnamn: Der 202O-46
	Organisation: Norsk narkotikapolitiforening, orgnr.   970014179
	Genomförda aktiviteter: NNPF har gjennomført de aller fleste planlagte aktiviteter i prosjektet.  NNPFs ansatte samt aktive medlemmer i lokallagene har oppsøkt og diskutert forslaget til rusreform med både sentrale og lokale poltikere landet rundt.  NNPF har videre  revidert og produsert trykksaker og annet  informasjons- materiell som er sendt ut og delt med både lokale og sentrale politikere og andre viktige meningsbærere.NNPFs leder og generalsekretær har vært aktive opp mot riksmediene og frontet NNPFs syn gjennom intervjuer, diskusjoner og kronikker.  For å kunne gjennomføre dette på en best mulig måte har vi i deler av dette latt oss bistå og rådføre av et profesjonelt mediebyrå.  Det opplever vi har vært viktig og nyttig ressursbruk i det disse har hatt erfaring med hvordan en best kan påvirke beslutningstakere på en god måte.Forut for Stortingsbehandlingen av forslag til Rusreform i juni, ble det avholdt en stor Stortingshøring hvor alle høringsinstanser ble hørt.  NNPF deltok her og holdt et klart og godt innlegg.Det ble som kjent regjeringsskifte i Norge høsten 2021 og partiene som "tapte" Stortingsbehandlingen om Rusreformen og hvor flere nå er i opposisjon,  uttrykte tidlig at de ønsket revansj på Stortings- avgjørelsen og tillyste ny høring februar 2022, selv om regjeringspartiene har gjort det klart at de vil komme med forslag til ny Rusreform senere i stortingsperioden.  NNPF valgte av den grunn å ikke delta i selve høringen, men utarbeidet og sendte inn skriftlig innspill til utvalget som behandlet denne.  Resultatet av høringen er fortsatt ikke klart.
	Tänkta aktiviteter: - Aktivt oppsøke politiske partier og sentrale politikere - NNPF styret / ansatte - høsten 2020 - våren 2021- Aktivt oppsøke politiske partier lokalt, lokale politikere - NNPF lokallag evt m/støtte sentralt - høsten 2020 - våren 2021.- Produsere informasjon så som trykksaker, plakater m.m.  NNPF ansatte - høsten 2020- Produsere kronikker, avisannonser, oppslag/annonser på sosiale medier, søke kontakt med riks-medier - NNPF styret/ansatte - høsten 2020 - våren 2021Produsere aviskronikker, avisannonser, oppslag/annonser på sosiale medier lokalt, søke kontakt med lokal-medier  -      NNPF lokallag - høsten 2020 - våren 2021- Produsere foredrags- informasjonsmateriell til bruk for lokallagene - ensartet informasjon - NNPF sentralt/ansatte - tidlig høst 2020.-Arrangere folkemøter om rus med informasjon om rusreformen - NNPF sentralt og sammen med lokallag - høsten 2020 - våren 20201.
	Uppnått Resultat: NNPF opplever vi at vi oppnådde vårt mål om å bidra til å stanse den foreslåtte Rusreformen som etter vårt syn ville gjort narkotika mer akseptert og således mer brukt, med alle de konsekvenser det vil ha.Regjeringens forslag om en Rusreform som hovedsaklig bestod i å avkriminalisere bruk av alle typer narkotika ble den 3.6.21 nedstemt i Stortinget og det ble heller ikke vedtatt noen annen form for Rusreform i denne omgang.  Flertallet som stemte ned reformen har uttrykt at de i fall et regjeringskifte høsten 2021, vil arbeide for en ny rusreform som skal være en hjelp og behandlingsreform i langt større grad enn daværende regjerings forslag.  Sammen med mange andre organisasjoner og faginstanser arbeidet NNPF for at en eventuell Rusreform ikke skulle inneholde en generell avkriminalisering av narkotika for alle, men at de som har behov for det skal få den helsehjelp de trenger.  
	Förväntat resultat: 
Forventet resultat er at vi medvirker til at Norge får en rusreform som er god og fornuftig for både rusavhengige og alle andre, spesielt våre barn og unge.  En rusreform som ikke innebærer en avkriminalisering av narkotika for hele befolkningen, en rusreform som gir helsehjelp til de rusavhengige, men som også skaper normer og rammer for dem som ikke er kommet så langt i sin rusbruk og således ikke frister nye til å prøve rus.
	Övrig information: I forbindelse med et prosjekt som dette er det vanskelig på forhånd å si eksakt hva arbeidet vil koste. Koronaproblematikken har heller ikke gjort ting enklere.  NNPF har i prosjektet valgt å bruke nesten 200.000 kroner mer av foreningens midler på dette enn de budsjetterte prosjektmidlene, men har gjort dette da vi mener det har vært nødvendig og fornuftig bruk av penger og vi har hatt medlemsmassens tilslutning.  NNPF er også svært takknemlige for prosjektstøtten fra SAFF i prosjektet "Rusreform 2021". og hadde ikke kunnet være så offensive i arbeidet uten støtten derfra.NNPF ønsker en rusreform i Norge og er innstilt på å bidra på konstruktiv måte til at vi får en reform som vil gi helsehjelp til dem som trenger det, samtidig som vi forebygger at narkotikabruk normaliseres blant våre barn og unge.   Vi anser nå arbeidet med Rusreform 2021 som avsluttet og vil følge den politiske utviklingen med tanke på et nytt og forhåpentlig bedre forslag til Rusreform.Vi viser forøvrig til vår tidligere innsendte delredovisning.NNPF ber således om å få utbetalt de siste 20% av prosjektmidlene.
	Inte genomfört: Våre planlagte folkemøter kunne av koronahensyn ikke gjennomføres som planlagt og en del andre større samlinger måtte avlyses.
	Positivt: NNPF opplever det som veldig positivt at vårt arbeid med rusreformen syntes å lykkes slik at vårt syn sammen med mange andre sitt syn fikk politisk gjennomslag.  NNPF tror at også vårt arbeid med forslaget til rusreform hadde viktig påvirkning på resultatet av den politiske avgjørelsen.  NNPF er en organisasjon med mange erfarne og kunnskapsrike medlemmer som har sotr insikt i rusproblematikk.
	Negativt: Nederlaget for Regjeringens rusreform forslag fikk tilhengerne av forslaget til å lete etter syndebukker for at forslaget ble nedstemt og Norsk Narkotikapolitiforening ble raskt utpekt som en av hovedaktørene som hadde påvirket resultatet av beslutningene.  I kjølvannet av dette har NNPF vært under et voldsomt angrep fra meningsmotstandere som ønsker omkamp etter stortingsvalget. For de sterkeste meningsmotstanderne er således å angripe person med både hets og sjikane i stedet for sak blitt normen i debatten.  Meningsmotstandere har fremmet 100-vis av innsynsbegjæringer i håp om å finne feil opp til 30 år tilbake i tid og normal politisk påvirkning er blitt fremstilt som noe suspekt.  Enkelte journalister i riksmedier som selv har vært del av støtteopprop for den foreslåtte rusreform har skrevet saker om NNPF med åpenbar agenda om forsøke å rive ned tillit og troverdighet.Det er også svært skuffende at mange av mediene som omtaler Rusreformen / ruspolitikken, åpenbart selv har tatt stilling til saken og behandler faktainformasjon i debatten på en særdeles slett og ikke objektiv måte.
	Tidsperiod: Desember 2020 - februar 2022
	Utfall Ansokt bidrag: 500.000
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Egen ekonomisk insats: 200.000
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 700.000
	Aktiviteter: 295.588
	Material: 174.092
	Personal: 421.084
	Ovrigt: 
	Budget Ansokt bidrag: 500.000
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 200.000
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 700.000
	Budget aktiviteter: 250.000
	Budget material: 
	Budget Personal: 400.000
	Budget Ovrigt: 50.000
	Administration: 
	Budget Administration: 
	Utgifter totalt: 890.764
	Budget Utgifter totalt: 700.000
	Resultat: -190.764
	Budget Resultat: 
	E-post_2: 
	Ort och datum: Oslo 12.3.22
	Namnförtydligande: Kristine Olsen Moss
	Organisation1: Norsk Narkotikapolitiforening
	Adress: Torggata 1
	Postadress och land: 0181 OSLO, NORGE
	Telefon och fax inklusive landskod: +47 412 10 263
	E-post: nnpf@nnpf.no
	Namnförtydligande_2: 
	Organisation_2: 
	Adress_2: 
	Postadress och land_2: 
	Telefon och fax inklusive landskod_2: 


