
Referat af bestyrelsesmøde i Stofmisbrugsfaggruppen 
Afholdt den 21.september 2016 
 
Tilstede: Cathrine, Morten, Jannie  
Afbud: Carsten, Karina, Guri, Jette 
 
Dagsorden 

1) Siden sidst 
2) NY turen 
3) Fyraftensarrangement sammen med Region Syd 
4) Fremtidige arrangementer 
5) Temadag 
6) Evt. (høringssvar) 

 
 
Referat 
Ad 1) Der er gået noget tid siden sidste møde. Vi måtte aflyse i juni pga. for mange der 
alligevel ikke kunne. Så på trods af mandefaldet dd vælger vi at gennemføre mødet. Der er 
travlhed hele vejen rundt. 
 
Ad 2) Jannie fortæller lidt mere uddybende om NY turen hvor Karina og hende var med til 
UNGASS (narkotika topmøde i FN i april). Der har været skrivelse i fagbladet om dette. Der 
kom ikke det helt store revolutionerende ud af selve topmødet, i hvert fald ikke en stor 
strategiændring it. narkopolitik. Men der var rigtige mange spændende arrangementer og 
workshops hvor vi fik indblik i hvordan man tackler narkotikaproblemet i andre lande. 
Derudover var der kaffemøde med ministeren hvor vi også fik nævnt nogle ønsker til den 
nationale indsats, selvom hun helst ville høre om vores oplevelser på UNGASS.  
Udover os var også Gadejuristen Nanna Gottfredsen og formand for brugernes akademi Anja 
Plesner Bloch med. Dem var vi meget sammen med. Der kan godt være mange fordele i, at vi 
arbejdede mere sammen, for på den måde at kunne gøre det bedre for vores stofbrugere 
herhjemme. Samarbejdet er ikke umuligt, men det er heller ikke ligetil, da Gadejuristen ofte er 
ude med riven mod os (behandlere i det kommunale system), det medfører at mange af vores 
medlemmer enten lukker ørene når hun går i gang, eller er decideret ”bange” for hende. Alt 
dette fik vi nogle snakke om. Vi vil jo helst ikke ses som fjender, da det er os der skal hjælpe 
disse stofbrugere til et bedre liv.  
De største temaer på UNGASS og i alle workshopsene var ;afkriminalisering, legalisering, 
harmreduction, straf (herunder dødsstraf). 
 
Ad 3) Det gik fint med fyraftensarrangementet som blev afholdt i samarbejde med Region Syd. 
Vi viste filmen Mona Lisa Story (som i øvrigt lige har været vist på dr2 for nylig) og havde 
efterflg. debat. Det gav en spændende debat fordi der var socialrådgivere fra alle mulige 
områder tilstede. Vi fik drøftet tvangsbehandling, anbringelse, forebyggelse, stoftilgængelighed 
osv.  
Kunne være en god ide at tænke mere i disse fællesarrangementer. 



 
Ad 4) I den næste stykke tid er der flg. arrangementer hvor vi vurderer det vil være vigtigt at 
være repræsenteret: 
KL- rusmiddelkonference: Jannie deltager 
Rep.møde: Jannie deltager 
SL misbrugskonference: Jannie og Karina skal afholde workshop omhandlende UNGASS og 
narkotikastrategi. Vi håber at lave en diskussionsworkshop omkring afkriminalisering af 
narkotika. 
 
Ad 5) Vi vil gerne holde et arrangement for vores medlemmer som ”vi plejer”. Men vi bruger 
og skal nok bruge noget mere tid til at diskutere hvordan det skal afholdes. Tiderne har 
ændret sig lidt mht. deltagelse og det er svært at ramme noget som er for alle. Vi skal også 
overveje om vi skal være mere mobile i det, dvs. komme mere rundt i regionerne/klubberne i 
stedet for at være ét sted. Vi vil gerne holde noget som er fagligt interessant men som måske 
også er i retningen af noget ”forkælelse”. (faglig forkælelse). 
Vi aftaler at Jannie taler med Søs Ammentorp eller Mette Berthelsen om ideer. De har begge 
pt. fokus på hvordan de kan hjælpe faggrupperne. 
 
Ad 6) Der har været lidt forskellige høringssvar på det seneste mest omhandlende justeringer 
ift. 225 timers regel og kontanthjælpsloftet. Vi har haft tillid til at beskæftigelsesfaggruppen 
kunne komme mere bedre bud på svarene. Det har været enormt teknisk og svært at finde ud 
af hvad præcist det handlede om. Mette B fra sekretariatet har været forstående overfor dette.  
 
 
Næste møde er den 2.december i København 
Formålet er at planlægge temadag. 
 
 
 
Jannie Bertz 
Referent. 
 
 


