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10 års utviklingsplan 2014 – 2024 
Kulepunkter for vår evne til å få samfunnet til å gjøre en innsats. Roser for det vi vil gjøre i egen regi 
Samfunnsoppdrag Utviklingsmål 2024 
Vi skal være en av Norges 
viktigste ruspolitiske 
organisasjoner. 

• Stor faglig styrke med egne utredninger og offentlig informasjonsvirksomhet 
• Foretrukket kommentator i mediene 
• Stor kontaktflate i fagmiljøer, frivillige organisasjoner og i politikken. 
• Aktiv, synlig og respektert lobbyorgaisasjon for restriktiv alkoholpolitikk nasjonalt og i 

kommunene.  
• Fokus på skader og problemer som rammer andre enn den som er beruset. ("Harm to 

Others"). 
Vi skal gjøre det lett å ta 
alkoholfrie valg og skape 
forståelse for at slike valg gir 
mindre russkader 
 

• Mange godt synlige rollemodeller:  
• Sterke rusfrie miljøer for barn, i idretten og i friluftslivet. 
• Rusfrihet sentralt mål for behandling og rehabilitering.  
• Personlig rusfrihet symbol for solidaritet 
• Redusert rusbruk blant ungdom og unge voksne, med særlig fokus på russetid og 

starten på studietida.  
• Rusfrie arenaer i alle lokalsamfunn med tilbud for 

o russkadde 
o barn og voksne sammen 
o integrering av nye landsmenn 

• Åpne rusfrie arenaer i egen regi på minst 50 steder, bl.a. de 10 største byene 
• Mange flere alkoholfrie alternativer på skjenkesteder og i privat selskapelighet. 
• Systematisk samarbeid med Juvente 

Vi skal tilby trygge og utviklende 
opplevelses-arenaer. Vi skal 
støtte foreldre og andre med 
oppdrageransvar for barn og 
ungdom  

• Aksept av at voksne skal holde seg edru når de er sammen med eller har ansvar for 
barn. 

• Lokal mobilisering av ansvarlige foreldre på minst 100 steder 
• Aktivisering av foreldre i arbeid for barn. Støtte Jubas arbeid slik at det blir 

barneaktivitet på minst 100 steder. 
• Særlige tiltak for foreldre som er alene med barn på minst 40 steder. 

Vi skal drive internasjonalt • Forpliktende medvirkning i arbeidet til IOGT International med tillitsvalgte og 
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solidaritetsarbeid, med særlig 
vekt på å forebygge alkohol- og 
narkotika-problemer 
 

deltakelse i prosjekter 
• Aktiv deltakelse i FORUTs virksomhet 
• Mange medlemmer og deltakere i nettverk med meningfeller i andre land.  
• Mange medlemmer og deltakere som Forut-partnere. 
• Regelmessige reiser og informasjonstiltak om internasjonalt solidaritetsarbeid med 

fokus på forebygging av russkader. 
Vi skal drive forebyggende tiltak 
for mennesker i risikosonen for 
rusproblemer. 
 

• Utsatt alkoholdebut og mindre rusbruk blant unge.  
• Ha prosjekter for å hindre overgrep mot barn på minst fem steder 
• Hjelpe ungdom å komme videre i skole og jobb på minst 10 steder. 
• Medvirke  i Juventes tiltak, og egne tiltak for å mobilisere foreldre til støtte for dette på 

minst 50 steder. 
Vi skal hjelpe alkohol- og 
narkotikaskadde til bedret 
livskvalitet og styrke deres 
mulighet for samfunnsdeltakelse. 

• Bred satsing på ettervernstiltak i rusomsorgen.  
• Aksept for medikamentfri rehabilitering. 
• Egne tiltak som involverer de pårørende i samarbeid med Familieklubbene. 
• Egne lavterskel- og ettervernstiltak i de større byene. 
• Egne nettverk for medlemmer og deltakere som er i rehabilitering. 

Organisasjon 
 

• Oppslutning, kompetanse og kapasitet som gjør det mulig å oppfylle utviklingsmålene 
• Ha 10 000 medlemmer 
• Ha 20 000 deltakere i vår virksomhet 
• Være lokalt representert i de 20 største kommunene, og ellers så mye som mulig 

omkring i landet. 
• Ha etablert områdeorganisasjon i de største byene og i naturlige områder omkring i 

landet. 
• Flere beslektede organisasjoner i rusfeltet benytter IOGTs apparat til praktiske formål. 
• Ha en aktiv forvaltning av eiendommer og institusjoner, og ha eiendommer som kan 

brukes aktivt i virksomheten. 
• Ha opprettet nettverk for medlemmer og andre deltakere med særlige felles interesser  
• Ha en kompetent administrasjon som kan forvalte virksomheten og delta i faglig 

utviklingsarbeid. 


