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Forord

Jeg vil innledningsvis starte med å takke alle som har 
bidratt til opprettelsen av Preventio. Dette er et arbeid 
som ble startet før jeg gikk om bord som general-
sekretær. Takken skal rettes til myndighetene, et tilnær-
met enstemmig Storting, støttespillere fra fagmiljøer, 
sivilsamfunn og fremfor alt medlemsorganisasjonene 
som stiftet og utgjør paraplyorganisasjonen. 

I 2021 mottok Preventio sitt første driftstilskudd. 
Midlene ble imidlertid ikke vedtatt før i slutten av 
september og utbetalt først mot siste kvartal. Likevel 
var hele 2021 et år preget av aktiviteter for Preventio, 
også mens store deler av samfunnet var nedstengt på 
grunn av pandemi. Aktivitetene inkluderte blant annet 
lanseringsseminar for Preventio, vi har avholdt lands-
møte, levert høringsinnspill til Rusreformen, arrangert 
flere debatter og deltakelse under Arendalsuka med 
flere arrangementer. Høy aktivitet forutsetter stor 
menneskelig innsats, noe styret har bidratt betydelig 
med gjennom frivillig arbeid.

Mange har nok håpet på at kampviljen for en kunn- 
skapsbasert og medmenneskelig ruspolitikk skulle 
slukne da Rusreformen ble nedstemt. Det gjorde den 
imidlertid ikke. Det folkelige engasjementet for avkrimi- 
nalisering vokste markant og førte til en granskning 
av justismyndighetene med medfølgende avdekking 
av en alvorlig rettspolitisk skandale: Politiskandalen.

Medlemsorganisasjonene var godt forankret i det 
folkelige engasjementet for avkriminalisering og gransk-
ningen av blant annet politi og påtalemyndigheter. 
Dette har også medvirket til at menneskerettighetenes 
status på rusfeltet i høyere grad har blitt aktualisert 
i 2021. For Preventio er dette en viktig utvikling, da vi 
mener at menneskerettighetene skal være retnings-
givende og forpliktende i all politikkutvikling. 

2021 var et hendelsesrikt år der også viktige organi-
satoriske grunnsteiner ble lagt. Helhetlige vedtekter, 
etablering av fysiske kontorer, opprettelse av hjemme-
side og digitale kanaler, utvikling av design og logo 
er eksempler på oppgaver som lett kan tas for gitt. 
Høstens vedtak om innvilgede driftstilskudd bidro også 
til at organisasjonen utlyste stilling som generalsekretær 
i åremålsstilling og en fast kontormedarbeider. 

Jeg er glad og stolt over å få være den første general-
sekretæren som har fått ansvar for å lede Preventio i 
det daglige. Det har lenge vært behov for en paraply-
organisasjon som kan samle aktører på rusfeltet 
og fra tilløpende fagpolitiske felt som helse-, justis- 
og sosialfeltene.

I 2022 skal Preventio være en viktig premissleverandør 
for en kunnskapsbasert, avstigmatiserende og inklu-
derende ruspolitikk, som springer ut fra menneske-
rettighetene. 

Farid Shariati
Generalsekretær
farid@preventio.no
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2021 og de lange linjene

Organisasjonen

Ettersom Preventio ble stiftet i november 2020, var 
2021 det første året med aktivitet i organisasjonen.  
Det var et innholdsrikt år, både for Preventio og for 
rusfeltet for øvrig. Av særlig betydning var behand-
lingen av Solberg-regjeringens forslag til rusreformen, 
som ble nedstemt i Stortinget i juni, Stortingsvalg og 
regjeringsskifte, at Preventio fikk bevilget 2,5 millioner 
i driftsstøtte fra Helsedirektoratet, og ansettelse 
av generalsekretær. 
 
Til tross for at rusreformen ble nedstemt, opplevde 
vi likevel store positive bevegelser på rusfeltet. Riks-
advokatens brev av 9. april satte en stopp for politiets 
uforholdsmessige bruk av tvangsmidler i mindre 
alvorlige narkotikasaker, og den påfølgende under-
søkelsen bekreftet langt på vei medlemsorganisa-
sjonenes påstander om politiets systematiske feilprak-
tisering av lovverket. I tillegg fikk vi en levende debatt 
om politiets formelle og uformelle roller på rusfeltet, 

som ledet til at det ble nedsatt et granskningsutvalg 
som skulle se på politiets rolleforståelse og forhold til 
Norsk Narkotikapolitiforening. Til tross for at flertallet 
av lovgiverne ikke vedtok Solberg-regjeringens rusre-
form, var det et klart flertall av lovgiverne som samtidig 
mente at personer med omfattende rusproblemer ikke 
burde straffes. Signalene førte til en markant endring 
i rettspraksis, med den konsekvens at tidligere overtre-
delser ble mye mildere dømt av rettene. 2021 var, med 
andre ord, et spennende første driftsår for Preventio, 
preget av både  mye uforutsigbarhet, men også tegn 
til en positiv utvikling av ruspolitikken.

Preventio gikk inn i 2021 uten noen innvilgede drifts-
midler eller egenkapital. Dette har også påvirket 
aktivitetsnivået og synligheten for organisasjonen. 
Likevel har det vært et aktivt styre og et aktivitetsnivå 
som gjort at organisasjonen fått oppmerksomhet 
i offentligheten, av forvaltning og folkevalgte.

Ved inngangen av 2021 hadde Preventio 12 medlem-
sorganisasjoner tilknyttet paraplyen, og innen lands-
møtet 2021 hadde styret innvilget opptak av 1 ny
medlemsorganisasjon (etter landsmøtet i 2022 er 
det 16 medlemsorganisasjoner). Sammensetningen 
av organisasjonene er bred og interseksjonell, med 
ulike formål og målgrupper. Medlemmene deler et 
felles verdigrunnlag og er de som også vektlagt at
Preventio skal være en paraplyorganisasjon som
fremmer kunnskapsbaserte løsninger og politikk, 
som inkluderer, avstigmatiserer og styrker menneske-
rettighetene.

STYRETS SAMMENSETNING
Preventio har et styre som ledes av styreleder, nes-
tleder, 5 faste medlemmer og 2 vara medlemmer. 
Landsmøtet valgte følgende styre i 2021: 

Kenneth Arctander Johansen (RIO - en landsdekkende 
brukerorganisasjon på rusfeltet) - styreleder 
Jørn Kløvfjell Mjelva (Psynapse) - nestleder
Ester Nafstad (Normal Norge) - fast medlem
Vidar Sten Hårvik (Marborg) - fast medlem
Ina Roll Spinnangr (Foreningen Tryggere Ruspolitikk) 
- fast medlem
Maryam Noor (RUSken interesseorganisasjon) 
- fast medlem
Tor Bernhard Slaathaug (Stiftelsen rettferd) 
- fast medlem
Eva Djordjevic (Tryggere ungdom) - 1. vara 
Andrès Lekanger (ChemFriendly) - 2. vara
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Et knippe av medlemsorganisasjonene 
og menneskene bak. Her ved markeringen 

av Rusreformdagen på Eidsvollsplass i 2022.



Styrets aktiviteter

På grunn av at Preventio ikke hadde noen egenkapital 
eller driftsmidler ved inngangen av 2021, har driften 
i all hovedsak vært avhengig av frivillig innsats. 
Konservative beregninger viser at det har vært ned-
lagt et betydelig antall frivilligtimer som egeninnsats, 
og beregnes målt til 1.000 timer for hele 2021. Det 
har vært styret som fungert som sekretariat og har 
således vært et arbeidende og utførende styre i 2021.
 
Aktivitetene for 2021 kan kategoriseres til følgende 
områder: 

• Administrasjon 

• Politisk og faglig kunnskapsformidling

• Demonstrasjoner og andre arrangement i egen regi

ADMINISTRASJON

Det har vært nødvendig med regelmessig møtevirk-
somhet for styret, medlemsmøter i forbindelse med 
høringer, og det ble også avholdt landsmøte i 2021. 
Siden oppstarten har også en administrasjonsopp-
gavene fokusert på fremskaffelse av nødvendig utstyr, 
mykvare, samhandlingsplattformer, hjemmesider, 
etablering av ulike kontoer på sosiale medier og annet 
lignende logistisk arbeid som vanlig ved oppstart og 
ved drift av en organisasjon. I tillegg har styret jobbet 
aktivt med å utarbeide forslag til vedtekter og formål 
som blitt vedtatt av medlemsorganisasjonene. 

Styret har også lagt opp til medlemsmøter i forbin-
delse med høringsrunder, blant annet da forslag 
til rusreform som ble lagt frem av regjeringen ved 
Helse- og omsorgsdepartementet, skulle behandles.
 

En del planlagte aktiviteter for 2021 ble forskjøvet 
på grunn av at vedtak om driftstilskudd kom seint på 
året. Driftsmidler som ikke ble brukt i 2021 ble omsøkt 
overført 2022. Dette er blitt godkjent siden det ble 
omsøkt. Gjennomføringen av merkantile oppgaver 
og annet administrativt arbeid, har i hovedsak vært 
utført på frivillig basis.

I tredje kvartal fikk Preventio omgjort tidligere avslag 
i vedtak om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, og 
fikk innvilget 2.500.000 NOK i driftstilskudd for 2021. 
Tilskuddet var ikke vedtatt som fast post, og det ble 
utbetalt i oktober 2021. Tilskuddet utgjorde om lag 
100 % av Preventios inntekter i 2021, med unntak av 
7.500 NOK i medlemskontingenter. Organisasjonen 
gikk deretter også i gang med utlysning av ny stilling 
som generalsekretær (100 % åremål) og var ferdig 
med denne prosessen i begynnelsen av desember. 
I løpet av desember ble også stilling som kontormed-
arbeider (50 % fast) utlyst, og denne prosessen ble 
avsluttet i januar 2022. I tillegg har organisasjonen 
frikjøpt økonomiansvarlig hos medlemsorganisasjonen 
RIO i 10 - 20 % stilling, til merkantile og økonomiske 
funksjoner. På grunn av at både generalsekretær og 
kontormedarbeider ikke begynte sine arbeidsforhold 
før i 2022, har imidlertid lønnsutgiftene vært holdt 
lave og motsvart 0,05 årsverk.

Styret har også etablert fysiske kontorer for Preventio 
på Storgata 39 i Oslo. Kontorlokalene vurderes som til-
fredsstillende, romslige og praktiske, og det er positivt 
at organisasjonen har samme adresse som minst 3 av 
medlemsorganisasjonene. Blant kontorlokalene inklu-
deres det et møterom som også er til disposisjon for 
medlemsorganisasjonene dersom de ønsker å avholde 
møter i sentrum eller vil ha digitale møter med skjerm. 
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Fra venstre: 
Asmund Torgersbraten, Jørn Kløvfjell Mjelva, 

Ina Roll Spinnangr, Dagfinn Hessen Paust, 
Signe Bakke Sølberg og Lena Solli Sal.



KUNNSKAPSFORMIDLING OG ARRANGEMENT

LANSERINGSSEMINAR

Preventio avholdt et lanseringsseminar 21.1.21. 
Det ble holdt faglige innlegg fra:
• Psykologspesialist Kari Lossius
• Professor Sverre Nesvåg (forskningsleder ved KORFOR)
• Professor Willy Pedersen (UiO)
• Professor Emeritus Hedda Giertsen (UiO)

I tillegg mottok vi gratulasjoner fra politikerne:
• Nicholas Wilkinson fra Sosialistisk Venstreparti
• Mads Kirkebirkeland fra Høyre
• Kamzy Gunaratman fra Arbeiderpartiet
• Carl Erik Grimstad fra Venstre
• Seher Aydar fra Rødt
• Kristoffer Robin Haug fra Miljøpartiet De Grønne 

Samtlige understreket betydningen av Preventio for å 
løfte den ruspolitiske debatten i Norge, og for å kunne 
fronte nye rus- og sosialpolitiske løsninger.

RUSREFORMDAGEN 2. JUNI

I forbindelse med at Stortinget var forventet å stemme 
ned Solbergs-regjeringens rusreform, avholdt 
Preventio en demonstrasjon utenfor Stortinget 2. juni 
i samarbeid med medlemsorganisasjonene, Fagrådet, 
PROLar-Nett og Foreningen for Human Narkotika-
politikk. Det ble også avholdt markeringer i Bergen, 
Trondheim og Bodø. Markeringen fikk bred tilslutning 
både blant de politiske partiene og fra flere andre 
organisasjoner. 

 
RUSPOLITISK DEBATT

I et forsøk på å finne ut hva de ulike partiene i Norge 
mener om rusreform, rusbehandling og forebygging, 
arrangerte Preventio i samarbeid med Tryggere 
Ruspolitikk og RIO en ruspolitisk debatt på Kulturhuset 
i Oslo. Daglig leder i RIO og styreleder i Preventio, 
Kenneth Arctander Johansen, ledet debatten sammen 
med leder av Tryggere Ruspolitikk, Ina Roll Spinnangr. 
Arrangementet ble åpnet av Jørn Kløvfjell Mjelva, 
nestleder i Preventio og leder av Psynapse.

I politikerpanelet stilte følgende representanter:
• Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre)
• Kamzy Gunaratnam (Arbeiderpartiet)
• Ola Elvestuen (Venstre)
• Kari Elisabeth Kaski (SV)
• Kristoffer Robin Haug (MDG)
• Sofia Rana (Rødt)
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Fra venstre: 
Mohammed Hersi, Lillith Christine Nepstad
og Tom Arild Moe.

Fra venstre: 
Kenneth Arctander (styreleder)

og Silje Vanessa Samuelsen.



Regnskap

2021
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MENNESKERETTIGHETSBRUDD I LAR

NRK rapporterte tidlig i 2021 at flere hundre personer 
går til et massesøksmål mot LAR for brudd på pasient- 
rettighetene og menneskerettighetene. LAR-pasien-
tene representeres av Synne Bernhardt, som både 
er jurist og lege. Personene bak søksmålet beskriver 
LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) som et rigid 
og kontrollfokusert system, hvor mange pasienter blir 
utsatt for stigmatisering av de som egentlig skal hjelpe 
dem. Videre oppgir de at de blir utsatt for tvang og 
sanksjoner. Flere har blitt utskrevet mot sin vilje som 
følge av brudd på vilkårene i LAR, og flere har opplevd 
å miste tilgangen på nødvendige medisiner. Samtidig 
er mange misfornøyd med medikamentet de bruker, 
fordi de opplever å få signifikante bivirkninger. Det er 
få medikamenter som brukes i LAR-behandling, og de 
etterlyser et større utvalg.

Søksmålet baseres også på at mange ikke får en 
individuelt tilpasset behandling, til tross for at det er 
lovpålagt, og en av grunnpilarene i denne behan-
dlingsformen. De etterlyser mer fleksibel og persontil-
passet oppfølging.

I denne LAR-debatten møtte lege og jurist, Synne 
Bernhardt, politikere, brukerorganisasjoner og fagfolk 
til diskusjon. 

Målet var å få svar på spørsmål som:
• Hvordan kom vi i denne situasjonen?
• Hvorfor har det ikke blitt tatt tak i tidligere?

Og, ikke minst:
• Hva kan man endre på for å forbedre livssituasjonen
   til de rundt 8000 pasientene som i dag er i LAR?

Panelet bestod av følgende personer:

• Synne Bernhardt, lege og jurist

• Asbjørn Larsen, nestleder i RIO

• Carl-Erik Grimstad, stortingskandidat 
   og helsepolitisk talsperson for Venstre

• Jan Gunnar Skoftedalen, leder for Fagrådet

• Gabrielle Welle-Strand, forsker ved Seraf

ANDRE TILTAK

Andre tiltak som blitt gjennomført i 2021 er:

• Etablering og drift av nettside og sosiale media 
   kanaler

• Avgi høringssvar til Helsedirektoratet, Helse- 
   og omsorgsdepartementet, Stortinget og kommuner

• Avholde medlemsmøter i forbindelse med høring 
   om rusreformen og statsbudsjettet for 2022

• Deltakelse på Arendalsuka med arrangement 
   og stand gjennom hele uken



Resultat Balanse

Driftsinntekter og driftskostnader  Note    2021     2020

Tilskudd fra stat       59 874

Medlemskontingent        7 500   6 500

Gaver

Momskompensasjon

Andre inntekter

Sum driftsinntekter

        8  67 374   6 500

Lønn og personalkostnader     2/3  10 993

Avskrivning på driftsmidler     7

Andre driftskostnader      2  49 441

Sum driftskostnader      60 434           0

Driftsresultat         6 941   6 500

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt bank

Annen rentekostnad

Resultat av finansposter                0          0

Ordinært resultat        6 941   6 500

Årsresultat       5    6 941   6 500

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital       6 941   6 500

Sum overføringer        6 941   6 500

Eiendeler                   Note    2021     2020

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar og annet utstyr     7

Sum varige driftsmidler           0      0

Fordringer

Kundefordringer

Andre fordringer               313

Sum fordringer                313           0

Omløpsmidler

Bankinnskudd       4             2 464 446                6 500

Sum omløpsmidler                 2 464 446                6 500

Sum eiendeler                  2 464 759                6 500

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital

Egenkapital        5      6 500

Overskudd        5      6 941                6 500

Sum egenkapital          13 441                6 500

Gjeld

Leverandørgjeld               200

Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld       6               2 451 119

Sum kortsiktig gjeld                   2 451 319      0

Sum egenkapital og gjeld                2 464 759                6 500

For fullstendig regnskap kontakt: post@preventio.no
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Noter

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små 
foretak.

Regnskapet er avlagt under forutsetting om fortsatt 
drift.

DRIFTSINNTEKTER
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 
Tilskudd og andre inntekter inntektsføres etter hvert 
som de opptjenes. Tilskudd bruttoføres i regnskapet.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter 
fradrag for avskrivninger.
Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris 
fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

OMLØPSMIDLER/KORTSIKTIG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til 
pålydende.

PENSJONSKOSTNADER
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger 
er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse
tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen 
med lønnskostnader.

SKATT
Organisasjonen er en skattefri organisasjon.

NOTE 2 - ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.
LØNN OG GODTGJØRELSER 
TIL ANSATTE, FRIVILLIGE OG EKSTERNE
Lønn        9 634
Arbeidsgiveravgift      1 359
Pensjonskostnader
Andre lønn- og personalkostnader
Sum      10 993

Antall årsverk sysselsatt pr. 31.12.  0,2
 
GODTGJØRELSER TIL GENERALSEKRETÆR 
Lønn     0
Innskuddspensjon (OTP)   0
Fri bil     0
Annen godtgjørelse   0
Sum     0
Preventio hadde ingen generalsekretær i 2021.

REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar  0
Andre tjenester (særattestasjoner)0
Sum     0

NOTE 3 - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsord-
ning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene 
i loven. Den er på plass i 2022.

NOTE 4 - BUNDNE MIDLER
Pr. 31.12. hadde organisasjonen bundne midler med 
kr 0.
Skyldig skattetrekk utgjorde kr 0. Desember lønn ble 
betalt i februar 2022 . Den ble innberettet i 2022 siden 
den er utbetalt i 2022

NOTE 5 - EGENKAPITAL
Egenkapital pr. 01.01.2021   6 500
Årets resultat      6 941
Egenkapital pr. 31.12.2021   13 441

Organisasjonens egenkapital består hovedsakelig 
av tildigere mottatt mva-kompensasjon og gaver.

NOTE 6 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld består av:
Avsatte feriepenger   0
Forskuddsbetalte tilskudd  0
Forskuddsbetalt gave   0
Skyldig lønn/honorarer   0
Annen kortsiktig gjeld   0
Sum annen kortsiktig gjeld  0

NOTE 7 - DRIFTSMIDLER
Anskaffelseskost pr. 01.01.
Tilgang
Avgang
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.
Bokført verdi pr. 31.12.
Avskriving på kontormaskiner
Avskrivning på inventar
Årets avskrivning

Avskrivningsplan for kontormaskiner 3 år lineært 
og inventar 5 år lineært

NOTE 8 - TILSKUDD PER TILSKUDDGIVER
Mottatt 2021
Stat grunntilskudd Helsedirektoratet 2 500 000
Overført til 2022    2 440 126

NOTE 9 - COVID-19
Som følge av offentlige anbefalinger om smittevern, 
har Preventio brukt mer hjemmekontor, mindre 
ressurser på reisevirksomhet.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om 
fortsatt drift.

Generalsekretær tiltrer stillingen første kvartal 2022. 
Kontormedarbeider ble ansatt tidlig i februar 2022 
og tiltrer stillingen 1.3.22.



 Storgata 39, 0182 Oslo
+47 472 32 872

post@preventio.no
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TAKK TIL:

Myndighetene

Eksterne samarbeidspartnere

Stortingspartiene

Medlemsorganisasjonene

Styret

Alle som engasjerer seg 
for menneskerettighetene 
på rusfeltet
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