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IOGT Region Sør-Norge – arbeidsplan 2018/2019
Innledning
IOGTs visjon er at mennesker over hele verden får leve frie, rike og meningsfylte liv uten at alkohol
og andre rusmidler hindrer dette.
Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag og vår plattform for forebyggende arbeid,
samt IOGT i Norges forslag til arbeidsplan for 2018 og 2019. IOGT har også en
kommunikasjonsstrategi vedtatt av sentralstyret. IOGTs samfunnsoppdrag definerer følgende
arbeidsområder:
1. Vi skal være en av Norges viktigste ruspolitiske organisasjoner.
2. Vi skal gjøre det lett å ta alkoholfrie valg, og skape forståelse for at slike valg gir mindre russkader.
3. Vi skal tilby trygge og utviklende opplevelsesarenaer. Vi skal støtte foreldre og andre med
oppdrageransvar for barn og ungdom.
4. Vi skal drive forebyggende tiltak for mennesker i risikosonen for rusproblemer.
5. Vi skal hjelpe alkohol- og narkotikaskadde tilbake til bedret livskvalitet og styrke deres mulighet for
samfunnsdeltakelse

Målsettinger og strategier
I IOGT i Norges forslag til arbeidsplan for 2018 og 2019 er det definert følgende målsetninger for det
forebyggende arbeidet. Disse er midler på veien til å nå et mål om et samfunn der voksne tar ansvar
for at barn og unge vokser opp i trygge lokalsamfunn og rusfrie omgivelser, og vil i perioden også stå
som overordnede retningslinjer for IOGT Region Sør-Norges arbeid.
1. Voksne er bevisst sin funksjon som rollemodell og sine muligheter til å påvirke barn og unges
forhold til rusmidler.
2. Det skal være enkelt og attraktivt å ta rusfrie valg.
3. Lokalpolitikere har kunnskap om effektive rusforebyggende virkemidler for å redusere forbruk og
skader, og prioriterer å bruke disse.
4. Barn og unge anerkjennes som rusfri sone.
5. Det lave forbruket av rusmidler blant ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn opprettholdes.
6. Barn og unge i sårbare situasjoner får nødvendig hjelp og støtte.
7. Vi får flere stemmer i debatten, både i sosiale medier og i lokalpressen.
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Politisk arbeid:
Fra IOGT i Norges forslag til arbeidsplan:
2. Det skal være enkelt og attraktivt å ta rusfrie valg.
3. Lokalpolitikere har kunnskap om effektive rusforebyggende virkemidler for å redusere forbruk og
skader, og prioriterer å bruke disse.
Politikk er en viktig del av god forebygging. Vi skal opprettholde, understøtte og fremme en forsvarlig
og solidarisk alkoholpolitikk i kommunene, med vekt på tiltak som kan gi redusert forbruk. Vi vil
fremholde og underbygge en bred folkelig tilslutning til tiltak som regulerer salg og skjenking av
alkohol. Vi skal fremholde og underbygge en bred folkelig avvisning av narkotika. Vårt utgangspunkt
er at forebygging handler om å arbeide med kultur, holdninger og omgangsformer, samt aktiv bruk av
andre virkemidler som kan redusere forbruk og skader. Vi vil øke folks bevissthet rundt alkoholkultur
og arbeide for bred aksept for å ta alkoholfrie valg.
Politiske mål for perioden:
Hva (tiltak)
Være aktiv bidragsyter til «Trygge
lokalsamfunn», og sørge for at det
blir gjennomført temamøter i 2-3
utvalgte kommuner i region Sør.

Hvem (ansvarlig)
Regionstyret, i
samarbeid med
politisk rådgiver i
IOGT.

Status pr. mars 2018
Regionstyret tar ansvar for å holde
kontakt med politisk ansvarlig i IOGT.

Etablere/opprettholde en god og
kontinuerlig dialog med
kommunene, og gi innspill til og
påvirke innholdet i de kommunale
rusplanene som skal revideres om
to år.

Regionstyret, i
samarbeid med
områdestyrene, samt
politisk rådgiver i
IOGT.

Regionstyret er opptatt av at den
politisk ansatte i organisasjonen skal
jobbe kontinuerlig med dette.

Markere «Rusfri dag» 8. juni i alle
våre områder.

Områdestyrene, i
samarbeid med
regionstyret og
regionkontoret.

Utfordre
alkoholnormen/drikkekulturen,
blant annet gjennom mediearbeid
og gjennomføring av kampanjer
(«Hvit jul» og «Fyll ferien»).

Regionstyret, i
samarbeid med
områdestyrene.

Tilrettelegge for at
ansatte/tillitsvalgte og medlemmer
får delta på ruspolitiske kurs i regi
av sentralleddet eller andre aktører.

Regionstyret.

Områdene Agder og Buskerud kan
med fordel prioriteres.

IOGTs seniorrådgiver Jan Tore Evensen
har tatt over ansvaret for regionens
mediegruppe.
Regionkonsulenten har utarbeidet en
oversikt over messer/festivaler i
regionen, samt en veileder for kontakt
med høyskoler – med tanke på
standsaktivitet.
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Arbeid rettet mot særskilte grupper
Fra IOGT i Norges forslag til arbeidsplan:
1. Voksne er bevisst sin funksjon som rollemodell og sine muligheter til å påvirke barn og unges
forhold til rusmidler.
4. Barn og unge anerkjennes som rusfri sone.
5. Det lave forbruket av rusmidler blant ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn opprettholdes.
6. Barn og unge i sårbare situasjoner får nødvendig hjelp og støtte.
Vi skal gjennomføre forebyggende tiltak for barn og unge og for familier, samt for mennesker i
risikosonen for rusproblemer. Vi skal hjelpe alkohol- og narkotikaskadde til bedre livskvalitet og å
styrke deres mulighet for samfunnsdeltakelse.
Hva (tiltak)
Delta i gjennomføring og utvidelse
av foreldreprogrammet
«Sterk&Klar».

Hvem (ansvarlig)
Regionstyret, i samarbeid med
prosjektleder Mirjeta Emini.

Status pr. mars 2018

Utvikle og være en foregangsregion
for IOGTs besteforeldreprosjekt.

Etter en evaluering av
prosjektet, og evt. tildeling av
midler, holder sentralleddet
primært i dette prosjektet.

Mari Marthe Apenæs er ny
prosjektleder for «Klar for
barnebarn», og Hanne Gade
Ringdal er leder av
prosjektgruppa.

Videreutvikle og gjennomføre «Hvit
jul»-kampanjen i alle våre områder.

Regionstyret, i samarbeid med
områdestyrene.

Regionkonsulenten har
utarbeidet en foreløpig
oversikt over
markeder/julemesser i
2018, samt en veileder for
kontakt med høyskolene i
regionen.

Kampanjen kan f.eks.
planlegges gjennom
arbeidsmøter.
Videreutvikle og gjennomføre «Fyll
ferien»-kampanjen i alle våre
områder.

Regionstyret, i samarbeid med
områdestyrene.

Legge til rette for gjennomføring av
rusprogrammet «Intro».

Sentralleddet, og
prosjektleder David Aguim,
holder primært i «Intro».

Fortsatt gjennomføring og
videreutvikling av tilbudet
«Enestående familier».

Regionkonsulent og
prosjektleder Trude
Sletteberg.

Kampanjen kan f.eks.
planlegges gjennom
arbeidsmøter.

Regionkonsulenten har
utarbeidet en foreløpig
oversikt over
markeder/messer og
festivaler i 2018.
Regionstyret ønsker at
regionen skal ha litt
ambisjoner når det gjelder
«intro» i den kommende
perioden, og utøve et godt
samarbeid med
prosjektleder.
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Delta i aktivitet innenfor «Sammen».
I region Sør er det «Sammen»sentere i Sandefjord, Porsgrunn,
Grimstad, Froland, Kristiansand,
Flekkefjord og Kvinesdal.

Sentralleddet og prosjektleder
Olaf Lande, samt sosialsjef
Anne Louise Skoland, holder
primært i «Sammen».
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Kommunikasjon
Fra IOGT i Norges forslag til arbeidsplan:
7. Vi får flere stemmer i debatten, både i sosiale medier og i lokalpressen.
Vi skal forbedre både intern og ekstern kommunikasjon, og arbeide i tråd med IOGTs nye vedtatte
kommunikasjonsstrategi. Vi vil fremme en mer enhetlig profilering av organisasjonen, og
implementere bruk av IOGTs nye grafiske profil. Vi skal være dyktige til å beskrive problemer og
løsninger slik at folk kan kjenne seg igjen. Vi skal uttrykke oss slik at vi kan bli hørt av de målgruppene
vi ser som viktige, og vi skal vektlegge kontakt med disse (vedtatt i IOGTs kommunikasjonsstrategi):
1. Beslutningstakere
2. Foreldre i aktivt foreldreskap.
3. Normbevisste.
Hva (tiltak)
Regionens mediegruppe fortsetter
sitt arbeid med bl.a. leserbrev til
lokalaviser i regionen.

Hvem (ansvarlig)
Mediegruppa, i samarbeid
med Jan Tore Evensen.

Status pr. mars 2018
IOGTs seniorrådgiver Jan Tore
Evensen har tatt over ansvaret for
regionens mediegruppe.

Vi skal ha gode og oppdaterte
nettsider og økt synlighet i sosiale
medier.

Regionstyret, og
regionkonsulent Trude
Sletteberg.

Regionkonsulent Trude Sletteberg
har tatt over administrasjonen av
region Sørs Facebook-side.
Alle i regionstyret er også gjort til
administratorer på Facebooksiden.

Vi skal være til stede og synlige på
messer og festivaler i regionen. Det
gjøres en konkretisering av hvilke
messer og festivaler vi skal
prioritere på regionens første
styremøte etter årsmøtet.

Regionstyret.

Det skal gjennomføres et møte
mellom regionstyret og
områdestyrene, samt medlemmer
som områdestyrene ønsker å
invitere med seg. Møtet

Regionstyret, i samarbeid
med regionkonsulent
Trude Sletteberg.

Regionkonsulenten har oppdatert
oversikten som foreligger over
markeder/messer og festivaler, og
tilpasset den til 2018.

gjennomføres om høsten, da
årsmøtet gjennomføres om våren.
Det sendes e-post med
informasjon om regionens arbeid
til alle områder og avdelinger 1
gang pr. måned.

Regionstyret. Regionleder
har ansvaret for
utsendingen.

Regionkonsulenten har oppdatert
regionens e-postlister.
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Rekruttering
Vi skal øke antallet personer som engasjerer seg aktivt innenfor våre arbeidsområder. Vi skal arbeide
for å få flere til å engasjere seg i våre aktiviteter. Målsettingen for perioden er å holde medlemstallet
stabilt.
Hva (tiltak)
Regionens rekrutteringsgruppe
utarbeider en plan for rekruttering,
verving og oppfølging av nye
medlemmer. Planen skal blant annet
inneholde mål for standsaktivitet i
2018/2019.

Hvem (ansvarlig)
Regionstyret.

Status pr. mars 2018

Vi skal knytte flere frivillige til arbeidet
vårt.

Regionstyret, i samarbeid
med regionkontoret.

Vi vil jobbe aktivt for å rekruttere
givere («Forebyggere») til IOGTs
givertjeneste.

Regionstyret, i samarbeid
med regionkontoret.

Regionen avventer pr. mars
2018 «Forebygger»-materiell
fra sentralt hold, som kan
brukes i vår standsaktivitet.

Økt bruk av sosiale medier til
rekruttering av nye medlemmer,
medspillere, frivillige og
«Forebyggere».

Regionstyret, i samarbeid
med regionkonsulent
Trude Sletteberg.

Regionkonsulent Trude
Sletteberg har tatt over
administrasjonen av region
Sørs Facebook-side.
Alle i regionstyret er også gjort
til administratorer på
Facebook-siden.

Internasjonal solidaritet
Vi skal samarbeide med vår bistandsorganisasjon FORUT, som arbeider med internasjonal solidaritet –
med særlig vekt på å forebygge alkohol- og narkotikaproblemer.

Hva (tiltak)
Vi opprettholder vår forpliktelse som FORUT-fadder, og
støtter slik FORUTs aktiviteter.

Hvem
(ansvarlig)
Regionstyret.

Status pr. mars 2018

Organisatorisk arbeid
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Det gjennomgås en arbeidsøkt om samarbeid med frivillige organisasjoner og andre eksterne aktører
på årsmøtet.
Hva (tiltak)
Samarbeid med frivillige
organisasjoner og andre eksterne
aktører.

Hvem (ansvarlig)
Regionstyret, i samarbeid
med regionkontoret.

Status pr. mars 2018

