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Dette er DNT - Edru Livsstil
DNT - Edru Livsstil driver rusforebyggende arbeid. Vi arbeider for rusfrihet, fred og menneskeverd.

Vi ønsker å være et fellesskap for mennesker som har valgt en edru livsstil, og sammen retter vi søkelyset 
mot hvordan alkohol og narkotika truer trygghet og velferd. Sammen mobiliserer vi også til engasjement, 
politikk og tiltak som begrenser utbredelsen av alkohol og narkotika. Vi driver forebyggingsarbeid blant 
ungdom og voksne, informerer om alkoholens skadevirkninger og arbeider for å utvikle attraktive, rusfrie 
møteplasser. Vårt mål er å redusere skadevirkningene av rusmidler i samfunnet, og skape en bred mobi-
lisering av engasjement.

Vår visjon er:
Åpen og inkluderende
DNT – Edru Livsstil skal være en 
organisasjon med stor takhøyde. 
Vi skal holde døra åpen for alle 
som har valgt en edru livsstil, uav-
hengig av hvorfor. Alle skal ønskes 
velkommen og inkluderes i vårt 
sosiale fellesskap.

Respekt og toleranse
DNT – Edru Livsstil skal bidra til 
å skape trygge, inkluderende lokal-
samfunn hvor alle innbyggere har 
mulighet til positiv livsutfoldelse. 
Toleranse og respekt er grunnleg-
gende verdier i dette arbeidet

Kunnskapsrik
DNT – Edru Livsstils arbeid skal 
være basert på kunnskap. Vår rolle 
er å spre kunnskap og bevisstgjøre 
medlemmene våre, politikere og 
andre interessegrupper om for-
delene ved å skape en alternativ 
rusfri kultur i lokalsamfunn.

Engasjert
DNT – Edru Livsstil er engasjert 
i saker knyttet til rus generelt og 
kampen for rusfrie møteplasser i 
lokalsamfunn spesielt.

Medlems-
fordeler 
Vi har fortsatt med med-
lemsfordeler/rabatter hos 
en rekke ulike aktører i 
2020: KNIF forsikring, Lan-
gedrag Naturpark, Bø Som-
marland, Eikedalen, Fjord-
Line, Thon Hotels, Smart 
Hotels, Brilleland. Leske.
no og flere. Disse har blitt 
promotert via vår nettside, 
Fcebook, i medlemsblad og 
nyhetsbrev. 

Nettside 
www.edru.no 
På nettsiden finner du infor-
masjon om prosjektene våre, 
lokallag, medlemstilbud, med-
lemsbladet, nyheter m.m.

Medlems-
bladet 
Bladet kom ut med fire nummer 
i 2020. Ved årsslutt var det 85 
abonnenter på papirutgaven av 
bladet. Et økende antall medlem-
mer velger å motta e-post om å 
lese bladet på nett. Siste blad ble 
sendt alle husstandsmedlemmer.
Administrasjonen har i 2020 
produsert tre utgaver av det lo-
kale bladet «Egden» på vegne av 
Aust- og Vest-Agder distrikt. 
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Modig og utfordrende
DNT – Edru Livsstil utfordrer 
etablerte holdninger og vaner 
omkring bruk av rus i det offentli-
ge rom. Vi skal utfordre politikere 
til å prioritere innbyggernes behov 
for trygge og helsefremmende 
lokalsamfunn framfor nærings-
interesser.

Edru Livsstil
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Covid-19 pandemi og avlyst strategikonferanse

2020 skulle vise seg å bli et 
spesielt år. I mars ble verden, 
og også Norge rammet 
av en pandemi. Covid-19 
skulle vise seg å vare lenger 
enn først fryktet. Året 2020 
ble derfor sterkt utfordren-
de da både regjeringen og 
Folkehelseinstituttet (FHI) 
måtte gå ut med informasjon 
om å «stenge ned» all frivillig aktivitet, samlinger med 
mer enn så og så mange mennesker osv. gjennom store 
deler av året. Dette resulterte i at mange av lokallagene 
og distriktene ikke fikk gjennomført vanlig aktivitet, og 
få rakk å gjennomføre årsmøte. Også sentralt arbeid ble 
sterkt rammet da vi ikke fikk gjennomføre verken strate-
gikonferanse, prosjektarrangement som Arendalsuka eller 
deltakelse på idrettsarenaer o.l. Likevel var kanskje den 
største utfordringen at så godt som all standsaktivitet og 
spesielt verving ble umulig å gjennomføre. Vi så oss også 
nødt til å permittere  verveleder i en periode på seks uker. 

Tidlig under pandemien sendte administrasjonen ut orient-
ering til ledere og kontaktpersoner i lokallag og distrikt om 
hvordan man skulle forholde seg til frivillig aktivitet under 
pandemien. Informasjonen ble også lagt på nettsiden. Det 
ble også videredistribuert plakater med hygieneinformasjon 
for å forhindre smitte fra FHI, samt sendt ut gratis antibac 
til alle lokallag med eiendom. 
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Lederen har ordet
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Nye tider – nye løsninger

Året 2020 har vært et spesielt og 
utfordrende år på mange måter. 
Også DNT – Edru Livsstil opp-
levde store omveltninger nærmest 
over natten. Men på tross av pan-
demi og restriksjoner mener jeg vi 
har kommet godt ut av det. 

Dette året har gitt oss erfaringer 
med å gjøre ting på nye måter. Ny 
teknologi som allerede eksisterte 
ble i langt større grad tatt i bruk. 
Resultatet i Norge er at 8 av 10 
virksomheter i denne perioden er 
blitt mer digitalisert etter at koro-
napandemien brøt ut. Vi har lært 
oss å jobbe på en annen måte.

Aktiviteter i lokallag og distrikt 
har dette året grunnet pandemien 
vært svært redusert. Lokalt er al-
koholfrie samlingspunkt selve bæ-
rebjelken i organisasjonen og disse 
sonene kan ikke fullt og helt erstat-
tes av digitalisering. Det er i dette 
året registrert 4 nedlagte lokallag. 
Dette er lag med ingen aktivitet og 
heller ingen forutsetning for videre 

drift, og avviklingen regnes som 
en del av en naturlig prosess. 

Det er derimot gledelig 
med vårt nye nettverkslag 
«Edru Livsstil sporty». 

I 2020 ble det vervet 187 
nye medlemmer og ut-
meldingen var på 210. 
Tallene synliggjør at vi 

ligger noe bak målset-
tingen som ble vedtatt på 

landsmøtet 2019. Det betyr 
at når landet vårt er normalisert 

må verving fortsatt være ett prio-
riteringsprosjekt. Økt medlemstall 
har ett dobbelt aspekt; det styrker 
oss som grasrotbevegelse med stør-
re aktivitet og engasjement, samti-
dig som det proporsjonalt øker den 
statelige driftsstøtten. Jeg vil også 
nevne nyhetsbrevene og vårt flotte 
medlemsblad «Edru Livsstil» som 
sendes digitalt ut til medlemmene. 
Dette er vår kontaktkanal mellom 
sentralleddet og lokalt. 

Det siste året har vært spesielt ut-
fordrende, og da tenker jeg først 
og fremst på savnet etter å møtes 
fysisk. Vi ser derfor fram til den 
dagen Norge igjen er åpnet.

Det har også i 2020 fra sentralt blitt 
lagt ned et svært godt arbeid når 
det gjelder rapporter og nye søkna-
der om prosjekttilskudd, og tallene 
viser at vi har lykkes med tilslag. 
Her kan nevnes prosjektene «Idrett 
uten alkohol», Eldre alkohol og 
ensomhet» og studentprosjektet 
«Sammen uten». 

I tråd med de linjene landsmøte 
skisserte i 2019 har vi i denne pe-
rioden jobbet kontinuerlig med 
organisasjonsutvikling. Resultatet 
av dette arbeidet vil bli lagt fram 
som egne saker på vårt landsmøte 
i 2021. Vi ser det som en nødven-
dighet å foreta noen justeringer og 
fornyinger. Å gjøre organisasjonen 
mer synlig er en kontinuerlig pro-
sess som foregår hele tiden, blant 
annet igjennom forskjellige digita-
le medier. Jeg mener vi her har tatt 
flere steg i riktig retning. 

Som organisasjon har vi all grunn 
til å se positivt på framtiden, og jeg 
er helt sikker på at DNT – Edru 
Livsstil vil både befeste og styrke 
sin posisjon.



29.desember er vår offisielle stiftelsesdag. I 1859 samlet 
Asbjørn Kloster 120 personer i Stavanger etter idé 
fra England, Irland og USA, og allerede i 1875 ble 
organisasjonen landsomfattende under navnet Det 
Norske Totalafholdsselskab med Kloster som første 
leder. Det ble åpnet kontor i Oslo, og i 1861 kom 
bladet «Menneskevennen» ut, et organ for landets 
første avholdsforening i Stavanger. I 2017 endret 
landsstyret bladets navn til «Edru Livsstil», og utgis 
nå fire ganger i året. 

Kilde:
«125 år for alles vel» DNT 1984 342 s. av Haakon Odd Christian-
sen, Arne Fjørtoft, Stein Fossgard, Per Fuglum og Jens Risdal  
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Edru og engasjert 
i 161 år

Organisasjonens navn og logo har endret seg noe 
gjennom historien. På landsmøtet i Kristiansand i 
2015 ble organisasjonens navn endret fra Det Norske 
Totalavholdsselskap til DNT – Edru Livsstil. 
I medlemstall hadde organisasjonen sitt toppår i 1913 
med 139 500 medlemmer og 1 433 lokallag fordelt på 
29 fylker. I 2020 har DNT – Edru Livsstil registrert 
2 120 medlemmer, 50 lokallag, 2 nettverkslag og 14 
distrikt fordelt på 14 fylker. Det ble vervet 187 betal-
ende medlemmer i 2020 mot 370 i 2019. Avgangen i 
2020 var 210 medlemmer mot 332 i 2019. 

Landsstyret
Jostein Solbakken, leder 
Leiv Magnus Haugsgjerd, 1.nestleder 
Tone Teppen, 2.nestleder
Elisabeth Kristiansen, styremedlem
Hallgeir Grødeland, styremedlem
Egil Hitland, vara 
Rune Væting, vara 
Are Husby, vara 

Landsstyre- og 
arbeidsutvalgsmøter
I 2020 ble det holdt åtte landsstyremøter 
(mot ni sist periode) og behandlet 56 saker 
(mot 49 sist periode). I arbeidsutvalget (AU) 
ble det holdt sju møter (mot åtte sist periode) 
og behandlet 27 saker (mot 43 i sist periode). 
De ansatte deltok på ett styremøte i perioden 
(ett også sist periode). Hovedtema på fellesmøtet 
var organisasjonsutvikling, synliggjøring, 
verving og medlemspleie.

Arbeidsutvalget har i 2020 bestått av Jostein Solbakken, 
Tone Teppen og Marit Barene

Ansatte
Marit Barene, generalsekretær, Knarvik 
Hilde Rivera, organisasjonssekretær, Knarvik
Linda Hagewick, prosjektleder 
«Verving og organisasjonsutvikling», Knarvik  
Helga Bognø, prosjektleder «Eldre, alkohol og 
ensomhet», Bergen/hjemmekontor 
Åsmund Kleivenes, prosjektleder 
«Idrett uten alkohol», Molde/Oslo 
Daniel H. Nilsen, prosjektleder verving, Kr.sand
Kristine Aarø, organisasjonskonsulent Midt-Norge, 
Molde 
Bo-Nicolai Gjerpen Hansen har vært i arbeidstre-
ning hos oss i perioden 1.mars - 1.september. Fra 
1.oktober har han vært ansatt i 70% stilling i pro-
sjekt- og vervearbeid, Oslo.
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Webinar 
Under koronapandemien ble det meste av planlagte 
arrangement først utsatt, siden avlyst pga. restriksjo-
ner fra myndighetene. 2020 ble derfor det store ”we-
binaråret” - og også vi kastet oss på webinarbølgen 
- noe vi også har fortsatt med i 2021.

I desember begynte vi vår egen webinarrekke med 
ulike temaer på menyen. Målgruppen var våre egne 
medlemmer. 

I 2020 brukte vi bare interne krefter på foredragene 
ettersom temaene omhandlet internt arbeid fra vår 
arbeidsplan. Webinarene var lagt opp til et kort fore-
drag fra kveldens innleder, før deltakerne ble satt i 
digitale grupper som drøftet ulike caser. 
Siste del av webinarene var lagt opp til felles gjen-
nomgang fra gruppearbeidet, og kommentarene fra 
webinarene er tatt med i det videre arbeidet i sekre-
tariatet.  

Lagsvirksomhet 
Pga. koronapandemien var det bare omlag 
tredve lokallag/distrikt som klarte å gjennomføre 
årsmøte i 2020.
Lokallaget i Kristiansand er et av lagene som, til tross 
for redusert lagsaktivitet, har opprettholdt en del av 
aktiviteten - spesielt God helgestart-tilbudet med 
matutdeling og -servering i redusert målestokk. 
 
Lokallagene har respektert myndighetenes 
retningslinjer i forhold til korona, og i perioder 
på rødt nivå har så godt som all lokallagsaktivitet 
vært utsatt eller avlyst.Administrasjonen sendte 
også ut infoplakat om hygiene og antibac til alle 
lokallag med eiendommer. 

Etter hvert som fysisk aktivitet ble utsatt og 
avlyst, begynte sekretariatet, og også noen få 
lokallag, å arrangere  digitale aktiviteter. Kahoot 
(digital quiz) og webinarer ble gjengangere, og 
rekrutterte bra med folk. 

Mat til trengende
I desember ble det klart at det meste av juletilbud for 
hjemløse og rusavhengige i Oslo måtte avlyses på grunn 
av koronarestriksjoner. Lokallaget Edru livsstil Oslo+ 
søkte Oslo kommune om «krisetilskudd», og prosjektet 
ble raskt tildelt 99 tusen kroner.   

DNT – Edru Livsstil jobber hovedsakelig rusforebyg-
gende, men i 2020 ble prosjektet gjennomført etter at 
kommunen meldte et prekært behov for sosial hjelp 
fra frivillige organisasjoner denne julen. Oslolaget fikk 
avtale med Kafe Asylet, et trivelig spiseri midt i Brugata 
på Grønland, om middagstallerken med ribbe og 
medister eller pinnekjøtt etterfulgt av riskrem og kaffe. 
For tilskuddet fra kommunen ble det servert middag 
til 90 frammøtte fordelt på 2. juledag og 2. nyttårsdag. 
Tilbudet gikk bredt ut til trengende og rusavhengige 
i hovedstaden, og de trengende fikk også utdelt hvert 
sitt  gavekort fra XXL.



Nedlagte lag 
• Leksvik avholdslag
• Avholdslaget vårbrudd
• Gloppen fråhaldslag  
• Austefjord fråhaldslag

Nystiftede og 
sammenslåtte 
lag 
Hå og Stavanger er slått sammen 
til ett lokallag under navnet “Alltid 
edru Jæren”.
Edru Livsstil Sporty (nettverkslag) 
ble også stiftet i 2020.

Nettverkslag 
Nettverkslaget Edru Livsstil Sporty 
ble stiftet i 2020. Laget har hatt én 
digital treningsøkt hver  uke siden 
starten, og i begynnelsen av koro-
napandemien ble det tilbudt tre 
digitale treningsøkter på Facebook 
hver uke. Også nettverkslaget So-
ber gamers har hatt jevnlig   digital 
aktivitet i 2020.
Administrasjonen har invitert 
både eksisterende og nye medlem-
mer til å delta i aktivitet i «Edru 
Livsstil Litteratur» og «Edru Livs-
stil Kultur», men det er ingen som 
har meldt seg.

Klostermedaljen er DNT – Edru Livsstils 
høyeste utmerkelse. Medaljen blir tildelt 
etter forslag fra landsstyret eller etter kunn-
skap om aktuelle kandidater som lands-
styret blir kjent med fra distriktsstyrene, og 
blir tildelt personer som innenfor organi-
sasjonen har gjort en fremragende innsats 
i lags-, distrikts- eller landssammenheng. 
Medaljen blir utdelt av representant fra 
landsstyret, oftest leder eller general-
sekretær. I 2020 har landsstyret behandlet én 
søknad, og 29.februar 2020 ble Kjell Knutsen 
tildelt Klostermedaljen.

Sosiale medier  
Den sentrale Facebooksiden er 
svært aktiv. I 2020 har vi lagt ut 
saker flere ganger i uken. Face-
book-siden har over 1 700 likere 
og ved årsslutt telte vi 1 649 følgere. 
På Instagram har vi jobbet målret-
tet med å følge relevante brukere 
og oppdatere jevnlig med bilder 
fra aktivitet, stands, saker fra bla-
det o.l. Vi hadde ved inngangen 
av nytt år 1 320 Instagramfølgere. 
Vi opplever godt engasjement, og 
kommuniserer også med følgere 
på både Facebook og Instagram. 
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Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev blir sendt ut på e-post 
til abonnenter en gang i måneden. 
Her oppdaterer vi abonnentene 
på tre-fem ulike saker fra nettsi-
den, prosjektene eller annen info. 
I 2020 sendte vi ut 11 Nyhetsbrev.   

Klostermedaljen

Lagsutsending
I 2020 ble det sendt ut fire Lags-
utsendinger, på e-post til de som 
har det, i posten til resten. Lagsut-
sending er et brev som bindeledd 
mellom administrasjonen og lage-
ne, og forteller bl.a. hva en arbeider 
med i administrasjonen, prosjekte-
ne og landsstyret. Vedlagt er også 
landsstyreprotokoller o.a. aktuelle 
dokumenter. Lagsutsendingene ble 
sendt til leder av alle lag og distrikt 
i tillegg til kontrollkomitéen og 
landsstyret med vara. 
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Verving og organisasjonsutvikling

Prosjektet «Verving og organi-
sasjonsutvikling» startet opp 1. 
januar 2018. Prosjektet skulle gå 
over 2 år, men i juni 2019 vedtok 
landsmøtet satsing på verving i yt-
terligere to år. Linda Hagewick har 
i 2020 vært prosjektleder med ho-
vedansvar for organisasjonsutvik-
ling, og Daniel H. Nilsen har vært 
prosjektleder for verving. Verve-
teamet sentralt har ellers bestått av 
Bo-Nicolai G. Hansen i en delstil-
ling med hovedfokus på Østlan-
det og Kristine Aarø i Molde med 
nedslagsfelt Midt-Norge.

Det var planlagt mye verveakti-
vitet på mange steder rundt om i 

Vervestatistikk:                     2020                      2019

Vervet av ansatte:                133 medlemmer       202 medlemmer 
Vervet av andre:                 54 medlemmer      158 medlemmer 
Meldt inn selv:                      15 medlemmer           10 medlemmer 

Vervet totalt:                          202 medlemmer       370 medlemmer 
 

Avgang:                                 210 medlemmer    332 medlemmer

landet i 2020 - med mål om å ver-
ve 400 nye medlemmer. Ettersom 
covid 19-pandemien satte kjepper 
i hjulene for mye av det planlagte 
vervearbeidet, har det derfor vært 
redusert vervestandaktivitet, og 
bare der det har vært tillatt pga. lite 
smitte. 

Det har blitt gjennomført digital 
verving på sosiale medier, men 
dette har resultert i få nye med-
lemmer. Vi hadde særlig planlagt 
ulike temadager i vervearbeidet, 
men med få unntak har disse blitt 
avlyst pga. pandemien. Noen av de 
ansatte har hatt frivillige med seg 
på stand, men grunnet pandemien 

har også frivillig innsats vært sterkt 
redusert i 2020. 
DNT – Edru Livsstil har også blitt 
presentert og promotert på arran-
gement og aktiviteter som våre 
egne prosjekter har arrangert el-
ler deltatt på, men disse har i liten 
grad bidratt til nye medlemmer. 
Verveteamet har derfor arbeidet 
mye med organisasjonsstrukturens 
utviklings- og forbedringspotensi-
ale i perioden.

I 2020 ble det vervet 187 betalende 
medlemmer. Av de vervede beta-
lende medlemmene stod ansatte 
for 133, mens 27 medlemmer ver-
vet til sammen 54 nye medlemmer. 
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Edru Livsstil i 
Midt-Norge 

I Midt-Norge har vi hatt organisa-
sjonskonsulent i 100 prosent stil-
ling. Lokallagene i Kristiansund og 
Molde dekker det meste av lønn-
skostnadene. Kristine Aarø har 
hatt stillingen siden februar 2019. 
Hun har kontor i Molde hvor hun 
også har hatt ansvar for aktivitet 
i to lokallag. Også i nabokom-
munene har konsulenten bidratt. 
Eksempelvis i Ålesund og Kristi-
ansund. Under fadderukene stilte 
konsulenten også i Trondheim, 
Volda og Molde med stands. I til-
legg har konsulenten stått på ver-
vestand for de ovennevnte lagene. 

Edru Livsstil i 
Sør-Norge og 
Rogaland 
Organisasjonskonsulent i sør, 
Daniel H. Nilsen gikk i 2020 over 
til en prosjektlederstilling for ver-
ving. Han har hjemmekontor i 
Kr.sand. Hovedarbeidet har be-
stått av verving og koordinering av 
verving fir de andre i verveteamet. 
Noen frivillige har også stilt opp 
regelmessig og lagt ned tid i fri-
villig vervearbeid noe som har re-
sultert i nye medlemmer. I tillegg 
har han bidratt med lokallags- og 
medlemspleie i nærliggende lag og 
distrikt på Sørlandet. 

Verve-
materiell 
Det er blitt produsert noe nytt ma-
teriell i 2020. Vi har fortsatt å tilby 
vervepremier til nye medlemmer. 
Nyvervede medlemmer kan velge 
mellom å få mobilnødlader med 
logo gratis eller betale 50 kroner 
ekstra og få med bluetooth-høyt-
taler med logo. Premiering er et 
viktig verktøy i vervearbeidet. I 
2020 fortsatte derfor vervekam-
panjen for våre medlemmer, hvor 
vi ville premiere de medlemmene 
som vervet for organisasjonen med 
valgfritt gavekort. 

Edru Livsstil i 
Øst-Norge 

Da mangeårig organisasjonskonsu-
lent på Østlandet, Magne Richard-
sen sa opp sin stilling ved årsslutt 
2019, hadde vi ikke ansatt ny kon-
sulent på Østlandet. Men 1.mars 
kom Bo-Nicolai G. Hansen inn på 
en seks måneder arbeidstrenings-
kontrakt, og 1.oktober ble han an-
satt i en 70% stilling. Han har hatt 
ansvar for lagsarbeidet på Østlan-
det i tillegg til å ha en delstilling i 
studentprosjektet Sammen uten og 
har vært utleid til prosjektarbeid i 
Actis Oslo og Akershus.

Edru Livsstil på 
Vestlandet
Prosjektleder for organisasjonsut-
vikling, Linda Hagewick arbeider i 
en  80 % stilling ved hovedkontoret 
i Knarvik.
Hovedarbeidet har bestått av orga-
nisasjonsutvikling, strategi, orga-
nisasjonsstruktur og verving. Mes-
teparten av vervingen har foregått 
på Vestlandet, men pga korona har 
det vært reduserte vervemulighe-
ter.
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Samarbeid med andre organisasjoner 

For å få til et vellykket samarbeid er vi 
avhengig av velvilje fra samarbeidende 
organisasjoner. 
I 2020 har vi samarbeid med Juba (DNT 
– Edru Livsstils barneorganisasjon),  
Juvente (vår ungdomsorganisasjon), 
KNIF, Av-Og-Til, Actis, Forbundet Mot 
Rusgifter (FMR), IOGT i Norge, Studie-
forbundet Næring og Samfunn, 
Lykkepromille, Frivillighet Norge (sam-
arbeidsforum for frivillige organisasjo-
ner) og Fondet for Forsking og Folke-
opplysning om Edruskap (FFFE).  

Internasjonalt arbeid 

Den internasjonale virksomheten til DNT – Edru 
Livsstil er forankret i Movendi International. 

DNT – Edru Livsstil er også medlem i Nordisk 
Godtemplarråd (NGR) hvor generalsekretær Marit 
Barene er representant i arbeidsutvalget. 

NordAN er vår plattform for nordisk alkohol- og 
narkotikapolitikk. 

Vi har godt samarbeid med vår svenske søster-
organisasjon IOGT-NTO. 

DNT – Edru Livsstils solidariske arbeid internasjo-
nalt er rettet mot Jarso i Etiopia. Landsmøtet 2019 
bevilget tilskudd til forebyggingsarbeid i Jarso i   
Etiopia. Landsstyret har fulgt opp dette vedtaket 
også i 2020, og har bevilget ekstra tilskudd dette 
året for å bidra i en vanskelig koronasituasjon i Jar-
so.
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Målet med det politiske arbeidet er å opprettholde og målrette det mangeårige frivillige al-
koholpolitiske engasjementet til aktivistene i DNT – Edru Livsstil og bidra til å spre dette til 
lokalsamfunnet ellers. 

Ruspolitiske 
utvalg 
Utvalget har hatt hovedansvaret 
for det politiske arbeidet. Utvalget 
hadde to møter i 2020. 
Ruspolitisk utvalg har bestått av 
Jostein Solbakken (leder), Sig-
mund Kroslid, Anders Engel-
skjønn, Frank      Henriksen, Ma-
rie Fludal, Magne Richardsen og 
Marit Barene (sekretær). Utval-
get har skrevet avisinnlegg, sendt 
brev og svart på høringer i 2020 og 
har holdt medlemmene orientert 
gjennom medlemsbladet og fakta-
kunnskap på nettsiden.

Lokallagenes 
innsats 
Fokuset på politikk vekker enga-
sjement hos flere av medlemmene 
våre, og flere lag støtter opp om 
et felles arbeid. I 2020 har dette 
arbeidet vært svært redusert pga. 
covid-19. Eksempelvis ble et stort 
planlagt seminar om «Ruspro-
blematikk i samfunnet vårt» med 
bl.a. Kjerstis Toppe (Sp) kansellert 
grunnet pandemien.

Arendalsuka 
Den årlige Arendalsuka er en mø-
teplass for interesse- og veldedige 
organisasjoner, politiske partier og 
statlige etater for å debattere sam-
funnsutfordringer og presentere 
løsninger på disse. I 2020 stod vi 
på programmet som arrangør av to 
seminarer med alkohol som tema. 
Fire ansatte skulle stille i ulik grad 
på vår alkoholpolitisk stand under 
uken, og flere medlemmer var han-
ket inn som frivillige. Pga. covid-19 
ble Arendalsuka 2020 avlyst.

Alkoholpolitisk arbeid

Debatt om rus: 
«Skam eller nam?»
Generalsekretær Marit Barene 
deltok i et debattpanel i regi av 
Studentersamfundet i Bergen hvor 
flere rusrelaterte spørsmål ble de-
battert. BT-debattant Anne Rok-
kan og kommunikasjonsrådgiver i 
Korus Vest Bergen, Thomas 
Anthun deltok også i debatten som 
ble ledet av Helene Haldorsen. 



12 Edru Livsstil 4 - 201912

Eldre, alkohol og ensomhet  

Høsten 2016 søkte DNT – Edru 
Livsstil Helsedirektoratet om pro-
sjektmidler for treårsperioden 2017 
–2019 til pilotprosjektet ”Eldre, al-
kohol og ensomhet”. Etter piloten 
i 2019 fikk vi avslag på søknad fra 
Helsedirektoratet, men en anke gav 
oss 400 000 kroner i tilskudd. 

Helga Bognø er prosjektleder i en 
50 prosent stilling. I tillegg har ad-
ministrasjonen bidratt til organi-
sering av arrangement, seminarer 
og reiser, standsarbeid, produksjon 

og design av utstyr, økonomi m.m. 
Ettersom prosjektleder var syke-
meldt i fem måneder i 2020 (fe-
bruar – juni), stod generalsekretær 
(GS) Marit Barene for arbeidet i 
sykeperioden. Under vårparten og 
forsommeren ble det derfor arbei-
det mest med planlegging av høs-
tens aktivitet og for å tilrettelegge 
til prosjektlederen var tilbake i au-
gust.

Mål
Hovedmålene i prosjektet er å sette 
større og bredere fokus på temaet 
eldre, alkohol og ensomhet, bry-
te ned tabu og skam, skape debatt 
om skjenkepolitikk mot sykehjem, 
skape dialog rundt eldre- og al-
koholpolitikken, gi informasjon 
til den godt voksne befolkningen 
om helsekonsekvenser av alkohol- 
og medisinbruk, og arbeide for å 
få kunnskap om rus og eldre in i 
grunnutdanningen til helse- og so-
sialfaglige profesjonsutdanninger 

Presse og synlighet
Prosjektet har hatt noen presse-
oppslag, bl.a. i Dagbladets vedlegg 

«Alt om din helse» hvor vi  fikk et 
hovedoppslag med temaet «Bryt 
tausheten om de eldres psykiske 
helse» og lenke til vårt nettsted. 
Fagsaker om temaet eldre og alko-
hol har også vært å lese i hver ut-
gave av organisasjonens eget med-
lemsblad.
Prosjektet fronter eldretematikk 
gjennom SOME, og vi opplever 
interesse for sakene gjennom tilba-
kemeldinger, likes, kommentarer 
og delinger. 

Møter med samarbeidspartnere 
og oppsøkende virksomhet
Prosjektet hadde planlagt foredrag 
og møter i en rekke miljøer i 2020, 
men covid-19 satte en stopper for 
det meste. Vi rakk å gjennomføre 
stands på «Kvinnedagen» 8.mars 
hvor fokuset var eldre kvinner og 
alkohol før pandemien satte inn. 
Det har ikke vært mulig å gjennom-
føre planlagt veiledning og kompe-
tanseheving til ansatte i helseve-
senet. Etter at koronapandemien 
kom, ble ikke kompetanseheving 
prioritert ved sykehjemmene og 
heller ikke i hjemmetjenestene. 

Prosjektleder Helga Bognø
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Dagsentrene for eldre over hele 
landet har også vært stengt over 
lengre perioder. Verken sykehjem, 
hjemmetjenester ellerdagsentrene 
har tatt imot brosjyrer elelr papir-
materiell  under koronatiden, dette 
grunnet risoko for å få inn overfla-
tesmitte.  
Pårørenderollen ble også endret 
radikalt i disse tider, men gjennom 
telefonsamtaler med flere av pårø-
rende har prosjektleder opplevd at 
de har behov for og ønsker å snak-
ke om temaet nå som de ikke kan 
eller får lov til å besøke sine gamle 
foreldre. Da bringes naturlig nok 
alkohol i forbindelse med legemid-
ler inn som tema i samtalen, og 
prosjektleder opplever telefonsam-
talene som svært viktige.

I løpet av året har vi hatt samarbeid 
med flere organisasjoner og be-
drifter på helsefeltet i planlegging 
og forberedelse av konferanser. 
Dessverre har det meste blitt avlyst 
grunnet covid-19. Også Arendal-
suka hvor vi hadde planlagt poli-
tisk påvirkningsarbeid gjennom 
stand og eldreseminar ble avlyst 
pga. covid-19.

Markedsføring
Det har vært arbeidet med mar-
kedsføring. Dette gjelder kommu-
ner, flere organisasjoner på hel-
se- og rusfeltet, fagorganisasjoner, 
seniorsentre, pensjonistforeninger,  
Senioruniversiteter og Utdan-
ningsinstitusjoner for samarbeid 
og satsing mot felles mål. 

Konferanser og foredrag
Til Arendalsuka planla vi både 
politisk påvirkningsarbeid gjen-
nom stand og samtaler i tillegg til 
eldreseminar med dyktige og kjen-
te foredragsholdere på Arendal 
bibliotek, men uka ble avlyst pga. 
pandemien. Også andre planlagte 
konferanser og foredrag ble utsatt, 
noen så langt som til 2021. 

Noen få rakk vi å gjennomføre før 
pandemien eller til tross for pan-
demien: Foredrag om eldre, alko-
hol og ensomhet under Actis Vest-
lands årsmøte i Bergen, foredrag 
hos Røde kors – frivillige/besøks-
venner og foredrag i Osterøy kom-
mune, demensforeningen om te-
maet «Eldre, demens og alkohol».

Undervisning ved høyskoler
14.mars stengte alle universitet og 
høyskoler i Norge, og ingen gjen-
opptok undervisning resten av 
året. Det har derfor i stedet blitt 
gjennomført undervisning digitalt, 
bl.a. på HVL, Bergen, 3 års syke-
pleierstudenter, videreutdanning 
innen rus og psykiatri på HVL, 
tverrfaglig utdanning i avansert 
gerontologi på Stord, VID (Ha-
raldsplass) m.m. Prosjektleder har 
også hatt kontakt studentene etter 
at studiestedene ble stengt ned, og
disse har fått oppdateringer innen 
prosjektets emneområde. 

Også avgangsstudentene ved syke-
pleierstudiet har mottatt både 

power points, artikler fra prosjekt-
leder, samt forskningsbasert ar-
tikler. 

Frivillig innsats
Grunnet kovid-19 er det ikke lagt 
ned frivillighet i prosjektet i 2020. 
Men styringsgruppen bidrar frivil-
lig gjennom å gjennomføre alt sitt 
arbeid kostnadsfritt, og de bistår 
også prosjektleder med innspill til 
forskning, foredrag, drøftings- og 
pressesaker. Styringsgruppen har 
heller ikke tatt ut honorar.

Styringsgruppe
Styringsgruppen består av Arvid 
Skutle, forskningsdirektør, Ber-
gensklinikkene, Monika Kvalavåg, 
forskingskoordinator, Bergenskli-
nikkene, Ingebjørg Ryningen, lege 
med spesialisering i indremedisin 
og B-gren innen geriatri, Haralds-
plass Diakonale Sykehus, Bergen 
(HDS) og Ruth Marie Steinsland 
Donovan, høyskolelektor, Høy-
skolen på Vestlandet (HVL). Hel-
ga Bognø er leder og sekretær for 
gruppen.



Høsten 2007 søkte DNT – Edru 
Livsstil Helsedirektoratet om pro-
sjektmidler til Idrett uten alkohol 
for første gang. I 2008 fikk prosjek-
tet et tilskudd på 540 000 kroner. 
Prosjektet ble tildelt 2 365 000 kro-
ner i 2020.

Ansatte og kontor
Åsmund Kleivenes er prosjekt-
leder. I tillegg har Hilde Rivera, 
Linda Hagewick og Marit Barene 
bidratt i delstillinger. Prosjektet 
har hovedkontor i Molde, men dri-
ver sin virksomhet rundt om i hele 
landet. 

Mål
Hovedmålet i prosjektet er å drive 
rusforebyggende og holdnings-
skapende arbeid rettet mot utøvere, 
foreldre, trenere og ledere i idret-
ten. Norges Idrettsforbund for-
teller gjennom sitt regelverk at de 
øsker en alkoholfri idrett. I praksis 
er det ulikt hvordan idretten prak-
tiserer å “arbeide mot bruk av al-
kohol i idrettslig sammenheng”. 
Prosjektet IUA ønsker å bidra til at 
idretten når sitt mål om å være al-
koholfri sone, spesielt der barn og 
unge ferdes. 

Innledning
I 2020 gikk prosjektet naturlig nok 
ikke som planlagt arrangements-

messig, men takket være vår egen 
virtuelle løpskarusell, IUA-virtu-
ellen (gjennomført både vår og 
høst), og en rekke seminarer på 
folkehøgskoler, har vi likevel klart 
å opprettholde en viss utadrettet 
aktivitet dette året. 

Verdiambassadører
Gode forbilder har stor påvirk-
ningskraft på barn og unge. Derfor 
har IUA flere toppidrettsutøvere i 
ulike idretter i Norge i vår «stall». 
Disse markedsfører alkoholfri 
idrett og en sunn livsstil overfor 
barn og unge både på idrettsarran-
gement, i media, i SOME og ellers i 
lokale klubber og idrettslag. I 2020 
har vi hatt 15 verdiambassadører 
på nasjonalt og internasjonalt nivå 
som har frontet alkoholfri idrett 
ved hjelp av IUA. Dette er målret-
tet og rimelig markedsføring for en 
alkoholfri idrett. Ved hjelp av våre 
idrettsforbilder opplever vi at vi 
har skapt oss et navn, vært synlige 
og fått godt fotfeste. Tidligere var 
vi først og fremst godt representert 
på friidrettsarenaen, men de siste 
tre-fire årene har vi søkt å få god 
spredning både sportslig og geo-
grafisk.

Samarbeidspartnere og oppsø-
kende virksomhet
I 2020 inviterte vi Juvente og Ung 

i trafikken med på et seminarpro-
sjekt, hvor vi tilbød alle norske fol-
kehøgskoler et gratis russeminar. 
Koronasituasjonen gjorde sitt til at 
mange vegret seg for å inngå avta-
ler, men siden de aller fleste skole-
ne legger slike seminarer til lørdag-
er, var vi likevel godt fornøyde med 
å booke oss inn hos 17 skoler i lø-
pet av 20/21. Folkehøgskoleelevene 
befinner seg gjerne midt mellom 
russetida og fadderukene, og sko-
leåret blir dermed et vindu som eg-
ner seg godt til å nå fram med våre 
respektive budskap: Juvente med 
temaet ”Cannabis og norsk ruskul-
tur”, Ung i trafikken med ”Trafikk 
og rus” og Idrett uten alkohol med 
”Hvordan påvirker alkohol tre-
ning, prestasjon og idrettsmiljø?”. 
Seminarene er blitt godt tatt imot, 
og takket være tilskudd fra Stiftel-
sen Ansvar For Framtiden (SAFF) 
vil vi utvide tilbudet i 2021.

IUA skal sammen med noen av 
Norges største idrettslag lage en 
mal for hvordan andre idrettslag 
kan jobbe med holdningsskapen-
de arbeid i klubbene sine. Med 
dette samarbeidet ønsker vi å set-
te en standard, og vi håper det kan 
inspirere andre klubber til å job-
be mer med holdningsskapende 
arbeid som omhandler alkohol. 
Samarbeidet innebærer et omfat-

14
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tende rusforebyggende arbeid som 
ansatte og frivillige i idrettslagene 
skal utføre med hjelp og veiledning 
fra IUA. Ved å inngå dette sam-
arbeidet tar klubbene et tydelig 
standpunkt, og melder seg på laget 
for å skape enda flere gode rolle-
modeller. Sammen med IUA skal 
klubbene bygge en trygg plattform 
for ungdommene i idrettslaget og i 
nærmiljøet. 

Vi har tro på at arbeidet med å ska-
pe gode rollemodeller i idrettslaget 
vil ha ringvirkninger ut i lokal-
miljøet.
En av samarbeidsklubbene, Fana 
Idrettslag, er en breddeklubb med 
stort nedslagsfelt, og er en klubb 
som allerede er kjent for å være 

gode på holdningsskapende arbeid, 
blant annet når det gjelder antido-
ping. Logoen vår er godt synlig på 
arenaer, biler og på alt konkurran-
se- og treningstøy, og er hyppig å 
se på TV og i nyhetsartikler siden 
klubbens utøvere stadig kommer 
på pallen i nasjonale mesterskap. 
Vi får også komme på besøk med 
foredrag.

I 2019 inngikk vi et samarbeid med 
Norges Volleyballforbund og star-
tet opp konseptet ”Smashing fre-
dag”. 
Høsten 2020 tok vi inn Oslo Volley, 
Bø Volleyballklubb (Vesterålen) og 
Tingvoll Volleyball. 
Fra før har vi tre klubber i hhv. Vol-
da, Oslo og Hinna med i prosjektet.

• Sigurd Aarthun, Mo i Rana 
– langrenn

• Magni Smedås, Dalsbygda/Lillehammer
– langrenn

• Sigurd Tveit, Kristiansand/Trondheim 
– friidrett, 400 m og 800 m

• Silje Opseth, Hønefoss/Lillehammer 
– skihopp

• Marthe Katrine Myhre, Gjøvik 
– langdistanseløp

• Sven Martin Skagestad, Bergen 
– friidrett, kule og diskos

• Sebastian Bruvik, Bergen 
– styrkeløft

• Lars Granberg, Oslo
 – terrengsykling

• Toralv Opsal, Ulsteinvik/Oslo 
– friidrett, mangekamp

• Hanne Eriksson, Oslo 
– parafriidrett, racing

Formålet er å nå ungdom som har 
falt ut av eller ikke har funnet seg 
til rette i den organiserte idretten, 
og tilby dem en rusfri fredagsak-
tivitet uten konkurransepress eller 
krav til prestasjon. Om noen så 
ønsker å bli med i klubbens or-
dinære lagspill, er det selvsagt en 
bonus, og på Vestli har de allere-
de rekruttert spillere til et helt nytt 
jentelag som følge av Smashing 
fredag. De har også knyttet til seg 
foreldre som har engasjert seg som 
frivillige. Med klubbene har vi av-
talefestet arenareklame og logo på 
alle spillerdrakter, at klubben skal 
arbeide alkoholforebyggende, og at 
det aldri skal serveres alkohol på 
arrangement hvor folk under 18 år 
er til stede.

• Henrik Einangshaug, Meråker 
– langrenn/rulleski

• Leif Torbjørn Nesvold, Lillehammer 
– kombinert

• Ezinne Okparaebo, Oslo 
– friidrett, sprint

• Salum Kashafali, Bergen 
– friidrett, parafriidrett, sprint

• Anniken Eriksrud Karlsen, Oslo 
– skiorientering. Måtte avslutte satsingen og samarbeidet 
i sommer pga. sykdom

• KnarvikMila
• Sandnesløpet
• Fana IL
• I.L. Norna-Salhus

• Smashing fredag: Vestli IL Volleyball, Oslo
• Smashing fredag: KFUM Volda Volleyball, Volda
• Smashing fredag: Hinna Volleyball, Stavanger
• Smashing fredag: Bø Volleyballklubb, Vesterålen (fra høsten 2020)
• Smashing fredag: Oslo Volley, bydelene Nordstrand og Søndre 
Nordstrand (H2020)
• Smashing fredag: Tingvoll Volleyball (H2020)

• Hordaland friidrettskrets

Samarbeidspartnere 2020
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Treningsøkt for IUA-ambassadører med 
Lars Granberg i Lillomarka, Os

Nettsider/SOME

IUAs nettsider er skreddersydd for 
å nå ut til vår målgruppe, og inne-
holder også en ressursbank som 
alle som vil fronte idretten som 
alkoholfri sone kan benytte seg av. 
Sidene er vedlikeholdt gjennom 
2020. Vi jobber målrettet hver uke 
for å få flere idrettsinteresserte føl-
gere i sosiale medier. Også i 2020 
har våre verdiambassadører hatt 
”insta-takeover” hvor toppidretts-
utøvere overtar vår konto i en uke 
for å dokumentere treningshverda-
gen, gjerne i  oppkjøringen mot en 
profilert konkurranse. Kontoen har 
3 261 følgere. På Facebook deler vi 

relevant stoff, promoterer våre ver-
diambassadører og sprer kampan-
jene våre. Det siste året har vi ligget 
på i overkant av 5 300 følgere.

Politisk påvirkning, media 
og kampanjearbeid

De siste årene har vi merket økt ak-
tivitet fra toppidretten rundt spørs-
målet om å få utvidet mulighetene 
til å skjenke alkohol på idrettsare-
naer under arrangement. Vi har 
også registrert at mediene fortset-
ter å koble feiring av idrettspresta-
sjoner med alkohol, og at for ek-
sempel NRK legger vinn på å vise 
tidligere toppidrettsutøvere drikke 

alkohol mellom de daglige kon-
kurransene i familieprogrammet 
«Mesternes mester». 

Vi har derfor fortsatt å kjøre kam-
panjen «Hvordan skal du feire?», 
som ble lansert høsten 2019. Kam-
panjen retter et kritisk blikk mot 
dette spørsmålet som ofte går igjen 
når reportere intervjuer utøvere i 
målområdet eller garderoben. 
Med kampanjen vår ønsker vi å 
bryte denne opplagte koblingen, 
og gjøre  mediene oppmerksomme 
på at de ved å ufarliggjøre og 
naturliggjøre alkohol som beløn-
ning motarbeider Idrettsforbun-
dets retningslinjer om alkohol. 

Trening med Ezinne Okparaebo på Idrettshøgskolen

Silje Opseth med hjemmetreningstips da 
pandemien stengte ned Norge i fjor
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Ambassadører

IUA har til sammen rekruttert 7 
000 ambassadører. Å være am-
bassadør for «Idrett uten alkohol» 
innebærer å våge å ta til orde for 
at idretten skal være en alkoholfri 
sone. De som ikke er ambassadører 
gjennom idrettslagene vi samarbei-
der med, men som har registrert 
seg hos oss direkte, får tilsendt vår 
tekniske IUA-trøye som de oppfor-
dres til å trene og konkurrere med 
så ofte som mulig. Vi opplever at 
det blir stadig mer attraktivt å være 
ambassadør for IUA, spesielt blant 
unge, og vi vil følge opp og satse på 
dette arbeidet framover.

Ezinne Okparabeo mottar Brobyggerprisen

Magni Smedås under Toppidrettsveka 2020

Styringsgruppen. (Bilde tatt før korona)

Styringsgruppe

Styringsgruppen skal sikre at IUA 
på en mest mulig effektiv måte 
når ut til hele landet og alle typer 
idrettsgrener/idrettsarrangement 
gjennom våre kontaktpersoner, 
ambassadører og støttespillere. 
Styringsgruppen har bestått av 
Helge Brekke, Kjell Pettersen, An-
ne-Kristine Aas og prosjektleder 
Åsmund Kleivenes. I tillegg har 
Hilde Rivera, Linda Hagewick og 
Marit Barene deltatt i styrings-
gruppens arbeid og møter.

Vi ønsker også å få toppidrettsut-
øverne spesielt til å reflektere over 
hva de svarer når de får spørsmål 
som ”Nå skal det vel smake godt 
med en liten fest?”, og ha i mente 
at de er forbilder for bl.a. 900 000 
barn og unge i den organiserte 
idretten.

I 2020 fortsatte vi å sende inn de-
battinnlegg til mediehusene, blant 
annet et innlegg i Aftenposten i 
forbindelse med Northug-saken i 
august, og vi engasjerte oss blant 
annet i Høyres utkast til nytt parti-
program – som åpnet for alkohol-
servering på tribunene.
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Sammen uten - Nettverk forebygger ensomhet

«Sammen uten» er et folkehelse-
prosjekt, og har i perioden sommer 
2019 – 2020 fremmet alkoholfri 
samværskultur som et viktig ele-
ment i forebygging blant studenter. 
I 2020 mottok prosjektet 476 000 
kroner i tilskudd fra Helse-
direktoratet. 
Selv om vi allerede i mars fikk en 
pekepinn på at planlagte aktivi-
teter dette året kanskje måtte av-
lyses eller utsettes, endte vi med 
tillatelse til å stå stand inne på fire 
campuser. Vi hadde i tillegg stand 
ute i det fri i nærheten av campus 
i Bodø, Trondheim, Volda, Molde 
og i Kristiansand, totalt ni stands. 
Vi delte ut antibac med slagordet 
og hashtaggen #drikkmindreopp-
lev mer, i tillegg til notatblokker 
og post-it blokker til studentene 
vi var i kontakt med. Under stands 
ved alle campusene hadde vi roll 
up’s med samme motiv som på 
plakatene vi hadde hengt opp fle-
re steder landet over, og vi delte ut 
til sammen 1 500 flyers med korte 
og lett forståelige budskap. I løpet 
av fadderukene hengte vi opp 100 
plakater på 17 ulike campuser over 
hele landet samtidig som vi pro-
motert tre korte kampanjefilmer 
på Facebook og Instagram. Filme-
ne har også i 2020 blitt sendt til 
TV2 og vist på reklamefrie dager i 
påsken og julen.

Vi hadde flere møter om prosjek-
tet med eksterne aktører og sam-
arbeidspartnere i 2020, Lykke-
promille og Juvente, samtlige ble 
avholdt digitalt.

For å få mer kunnskap om temaet 
valgte vi å kjøre en spørreunder-
søkelse med finansiering fra FFFE 
– Fondet for Forskning og Folke-
opplysning om Edruskap som be-
vilget 65 000 kroner. Elin Kristin 
Bye fra Folkehelseinstituttet (FHI) 
hjalp oss med kvalitetssikring av 
spørsmål.
Selve undersøkelsen ble utført av 
Respons Analyse som også bidro 
i videre kvalitetssikring. Undersø-
kelsen ble besvart av 1 178 men-
nesker i alderen 18-30 år. Svarene 
ble innhentet i juli og tidlig august 
2020, og undersøkelsen var klar 6. 
august. Spørreundersøkelsen had-
de 17 spørsmål og omhandlet stu-
dentstatus, fadderuke, drikkeva-
ner, drikkepress, fritidsaktiviteter, 
inkludering og psykisk helse. Flere 
av spørsmålene var krysskoblet slik 
at svar kunne ses i sammenheng. 
Vi forsøkte å selge inn viktige funn 
fra undersøkelsen til pressen, men 
ble overdøvet av andre nyhetssaker 
i perioden. Vi fikk imidlertid spal-
teplass i Universitas utgave 12, 3. 
september. 

I tillegg utarbeidet vi bilder/me-
mer for Facebook og Instagram 
med info fra undersøkelsen, la ut 
artikler på nettsiden vår og hadde 
artikler i medlemsbladet vårt.

Prosjektet har hatt en delstilling 
siden prosjektet startet opp i juni 
2019 med Kristine Aarø ved ro-
ret og Bo-Nicolai G. Hansen som 
medarbeider. I tillegg har adminis-
trasjonen bidratt til administrativt 
arbeid som organisering av reiser, 
kvalitetssikring og korrekturlesing 
ved produksjon av utstyr, standsar-
beid, økonomi, m.m.:
  
Styringsgruppe for prosjektet i 
2020 bestod av Elisabeth Kristian-
sen (landsstyret), Helena Hitland, 
Are Husby (landsstyret), Kristine 
Aarø og Bo Nicolai G. Hansen.

”Sober October”
En kampanje som har slått an i 
flere land de siste årene er Sober 
october. Målet er å få folk til å avstå 
fra alkohol i oktober. I 2020 gjen-
nomførte vi kampanjen i Norge 
som i fjor, men med større fokus og 
aktivitet. Hovedmålet er å hjelpe 
folk flest til å si nei til alkohol, og 
sette spørsmålstegn ved hvorfor vi 
drikker uten å ha lyst til det. Å kut-
te ned på eller kutte ut alkoholen 
en hel måned kan ha flere positive 
effekter og gi god gevinst. Face-
book-siden Sober october har hatt 
tips, råd, oppskrifter, utfordringer, 
konkurranser m.m. for å motivere 
de som valgte Sober october til å 
fullføre valget om en hvit måned. 
I tillegg stod vi på flere Sober octo-
ber-stands i august/september fle-
re steder i landet. Dette gav også et 
godt tilskudd av nye medlemmer.
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Økonomi

De frivillige organisasjonene i Nor-
ge baserer mye av aktiviteten sin på 
tilskudd fra staten, både til drift 
og til prosjektarbeid. Dette gjel-
der også for DNT – Edru Livsstil. 
I tillegg har organisasjonen mottatt 
gaver, lotteriinntekter, kontingent, 
momskompensasjon og eksterne 
prosjekttilskudd.  

Inntekter
Den totale inntekten i 2020 var 
på 7 410 989 kroner. Av dette ut-
gjorde bevilgninger fra Helsedi-
rektoratet 5 162 000 kroner fordelt 
som følger: 3 241 000  kroner ble 
tildelt tilskuddsordningen «Akti-
vitetstilskudd til frivillig rusmid-
delforebyggende tiltak» fordelt på 
tre prosjekter og 1 921 000  kroner 
var driftstilskudd. Driftsstøtten blir 
regnet ut fra medlemstall og antall 
lag i antall fylker. 

I tillegg mottok vi prosjekttilskudd 
fra eksterne aktører som Stiftelsen 
Ansvar For Framtiden (SAFF) og 
Fondet for Forskning og Folkeopp-
lysning om Edruskap (FFFE) påly-
dende kr. 253 940,-

DNT – Edru Livsstil mottok i 2020 
momskompensasjon for året 2020 
på 620 638 kroner, hvorav 125 280 
kroner ble fordelt på lokallag som 
oppfyller regelverket om morsre-
fusjon.  

Av gaver og lotteriinntekter fra lag 
og distrikt kom det inn 956 037 
kroner og 17 196 kroner i private 
gaver. 

Medlemskontingenten var på 126 
187 kroner. Landsstyret har tidlige-
re gjort vedtak om at 50 kroner av 
kontingenten per betalte medlem 
ved årsslutt går tilbake til lokalla-
get. Lag med god inntekt ble opp-
fordret til å gi kontingentrefusjo-
nen i gave til sentralt arbeid. Også 
i 2020 gav omlag halvparten av la-
gene kontingentrefusjonen til sen-
tralt arbeid mens den resterende 
halvpart trengte pengene til eget 
arbeid i lokallagene. Landsstyret 
takker hjertelig for alle gaver som 
medlemmer, lag og distrikt har gitt 
til sentralt arbeid i 2020. 

Utgifter
Utgiftene i 2020 var på i alt 7 309 
764 kroner. Det ble satset på verve-

arbeid og prosjekt- og kampanje-
arbeid i henhold til arbeidsplanen 
for året, men mange av planene ble 
selvsagt redusert eller også avlyst 
pga. covid-19-pandemien og re-
striksjoner fra myndighetene. 

Det har også vært noe politisk ak-
tivitet gjennom året, mest digitalt. 
Det er gjennomført tiltak og akti-
viteter på områdene idrett, eldre, 
ensomhet, forebyggingsarbeid for 
studenter, kampanjer - og ikke 
minst satsing på verving. 

Resultat
Driftsresultatet viser et overskudd 
på 181 351 kroner. 
Det vedtatte budsjettet på lands-
møtet i 2019 var et underskudd på 
500 000 kroner i 2020. 
Landsmøtet gav også landsstyret 
fullmakt til å bruke inntil 1 milli-
on kroner av kapitalen i 2020/-21 
i forbindelse med vervekampanjen 
som ble presentert på landsmøtet 
på Klepp. Til tross for at 2,5 per-
soner ekstra har vært ansatt i 2020 
hovedsakelig til dette formålet, har 
midlene ikke blitt rørt i 2020, mest 
takket være økte prosjekttilskudd 
gjennom året. 

Kampanjer
• Dropp Facebookfylla i ferien  

• Sober october 

• #drikkmindreopplevmer 

• Hvordan skal du feire?  
er utsatt til 2022 pga avlyste 
idrettsarrangement
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Bilder fra aktivitet i koronatid fra vårt nyeste nettverkslag, 
Edru Livsstil Sporty


