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Forord 

 
MARBORG (Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon) er en organisasjon 
hovedsakelig bestående av og for tidligere rusmisbrukere i LAR (legemiddelassistert 
rehabilitering). Foreningen ble stiftet 1. juni 2004 og er brukerstyrt.  

Organisasjonen ble startet med en målsetning om å styrke samarbeidet mellom 
pasient/bruker og behandlingssystemet, øke den enkelte brukers rehabiliteringspotensial 
gjennom læring og sosial trening, gi brukerne en felles stemme, men mest av alt, vise at også 
denne gruppen mennesker innehar store ressurser.  

MARBORG har helt siden sin etablering søkt metoder og muligheter for å kunne hjelpe LAR 
brukere og andre rusavhengige med den vanskelige oppgaven det er å integreres inn i 
samfunnet. Vi tar sikte på å være et bindeledd mellom brukerne og helseforetakene, 
kommunene og de sentrale myndigheter. På denne måten søker vi å øke forståelsen for, og 
innsikten i, rusavhengiges situasjon.  

Men minst like viktig er de tjenestene organisasjonen tilbyr de enkelte brukerne. 
Arbeidstrening, kurs, sosiale tiltak og trygge møtesteder er alle tilbud vi driver eller 
samarbeider med andre organisasjoner om. I 2009 vil også rusfrie botilbud med oppfølging 
være et tilbud fra MARBORG, da i nært samarbeid med Rus og psykiatritjenesten i Tromsø. 

Denne årsrapporten gir en kort oversikt over organisasjonens drift og prosjekter i 2008, og er 
et forsøk på å gi en oversiktlig og grei innsikt i organisasjonens arbeid i året som har gått.  

 

-------------------------------------------- 

 

MARBORG ønsker fortsatt at flere aktive og interessert brukere skal velge å bruke mer av sin 
tid og ressurser på organisasjonen, slik at vi kunne tilby et enda bedre tilbud til de av oss som 
trenger litt hjelp for å komme videre.  

Vi er også avhengige av dere slik at vi kan utvikle oss og stadig bli en bedre og mer 
vidtfavnende organisasjon. Vi håper også at alle LAR brukere og andre rusavhengige som 
sliter med å finne frem i systemet, eller føler at de ikke får den rehabiliteringen de mener de 
har krav på, kontakter oss slik at vi kan være til hjelp. 

Brukere, ansatte, undervisningsinstitusjoner og andre aktører i rusfeltet, har vært flinke til å 
benytte seg av brukerkompetansen i MARBORG i 2008, og vi håper på enda flere 
henvendelser i året som kommer. 
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Tilbud og målsetninger 

  
MARBORG er tilgjengelig for… 

• Medlemskap i organisasjonen tilbys alle som er i behandling med Metadon eller 
Subutex, eller er klarert for inntak i slikt tilbud. Også støttemedlemmer mottas. 

• Organisasjonens tilbud er i hovedsak tilgjengelig for LAR brukere, men også andre 
tidligere og aktive rusavhengige får tilbud fra organisasjonen.  

• Brukere, pårørende, ansatte, og alle andre med interesse i rusfeltet generelt, og i LAR 
spesielt, kan kontakte oss i forhold til tilbud, informasjon og dialog. 

 
 

MARBORGs mål… 

• Å gjøre det enkelest mulig for rusavhengige å forlate misbruket og skape seg et rusfritt 
liv, eller økt livskvalitet. 

• Å sikre at alle i LAR, men også andre rusavhengige, får oppfylt sine rettigheter, både 
medisinsk og rehabiliteringsmessig. 

• Å være delaktig i å hele tiden skape nye og differensierte tilbud til tidligere og aktive 
rusavhengige i og utenfor LAR tiltak. 

• Å ivareta brukermedvirkningsperspektivet i alle tilbud til tidligere og aktive 
rusavhengige.  

• Å opprette og drive tilbud til brukergruppen. 

 

MARBORG ønsker å… 

• Være en støtte og hjelp for den enkelte i dennes rehabilitering. 
• Styrke samarbeidet mellom brukerne og behandlingssystemet. 
• Gi brukerne en felles stemme. 
• Synliggjøre tidligere rusavhengige som en ressurs. 
• Påvirke og samarbeide med lokale og sentrale myndigheter for å skape og 

opprettholde gode rehabiliteringstilbud. 
• På sikt være med på å gjøre disse tilbudene tilgjengelige for alle tidligere 

rusavhengige. 

 
MARBORGs tilbud… 

• Hjelp til søknader, klager og informasjon om LAR systemet og annen rehabilitering. 
• Hjelp til problemløsning, samt informasjon i forhold til andre offentlige tilbud.  
• Trygge, rusfrie arenaer for tidligere rusavhengige (F.eks. Kafé X) 
• Tilbud om arbeidstrening  
• Tilbud om forskjellige tilrettelagte kurs  
• Tilbud om sosiale tiltak. 
• Kvinnegruppa. Eget tilbud til kvinner i LAR. 
• Brukerbasen. Korttids bo og oppfølgingstilbud, hovedsaklig etter institusjon eller 

fengsel
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Organisasjonskart 

 
 
Kafé X er et prosjekt under RIO, men drives i samarbeid med MARBORG også økonomisk, 
kafeen er derfor også skrevet inn i organisasjonskartet. 
 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Organisasjonens ledelse 

Årsmøtet  
Organisasjonens øverste organ er 
årsmøtet, som er åpent for alle 
organisasjonens medlemmer og andre som 
er interessert i organisasjonens drift og 
tilbud. 

 

Styret 
Styret består av fem brukerrepresentanter 
og fire andre mennesker med ulik 
tilknytning til rus og rusfeltet. Styret 
bestod av følgende medlemmer i 2008: 

◊ Vidar Hårvik Styre/daglig leder 
◊ Wibecke Årst Nestleder 
◊ Carl G. Eliassen Daglig leder Bodø 
◊ Asbjørn Larsen Styremedlem 
◊ Lill M. Kræmer Styremedlem 
◊ Pia Svendsgård  Styremedlem 

o (Fylkespolitiker Troms) 
◊ Georg Høyer  Styremedlem 

o (Professor i sosialmedisin) 
◊ Viktor Andresen  Styremedlem 

o (Ruspoliklinikken Tromsø) 
◊ Dan Røberg  Styremedlem 

o (Huset Kontaktsenter)  
 
Styret hadde tre styremøter i 2008 samt 
årsmøte i mars og har jobbet kontinuerlig 
gjennom året med å utvikle og styrke 
organisasjonen, da særlig ved å tilpasse 
vedtekter og forenkle 
regnskapsrapporteringen. Sistnevnte har 
vært særlig viktig for å sikre at både styre 
og årsmøte skal få en enklest og best mulig 
oversikt over organisasjonens økonomi og 
drift.  

Styret har også delegert mye av ansvaret 
for den daglige driften over til daglig leder 
og styrets arbeidsgruppe. 

 

Arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa består i utgangspunktet av 
brukerrepresentantene i styret, men andre 
aktive medlemmer deltar også sporadisk i 
arbeidsgruppa. 

 
Medlemmer 
MARBORG registrerer ikke aktivt 
medlemmer, og det er et bevist valg at vi 
ikke ønsker å gjøre dette. Vi har møtt mye 
skepsis i forhold til å be om navn og 
adresse hos tidligere rusavhengige, og 
spørsmålene som stilles er gjerne hvorfor 
vi vil ha informasjonen, hva vi skal bruke 
den til, og om dette er et krav for å kunne 
søke hjelp hos MARBORG. Spørsmål om 
denne type informasjon fører også ofte til 
en unødvendig mistillit til organisasjonens 
mål og hensikt. 

Vi ser også at mange av de vi allerede har 
registrert, representerer en død 
medlemsmasse. De deltar ikke aktivt i 
organisasjonen, svarer ikke på 
henvendelser og påvirker lite 
organisasjonens drift og mål. Når vi i 
tillegg har et meget godt samarbeid med 
LARiNord, som sikrer at vi får sendt ut 
informasjon til alle i LAR i Nord Norge de 
gangene dette er nødvendig, har vi valgt å 
ikke registrere medlemmer aktivt.   

Vi tenker også at det ikke er antall 
medlemmer som er det viktigste, men 
organisasjonens aktivitet og tilbud, 
bredden i disse og hvor mange brukere 
disse tilbudene når. 
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Hovedkontor og lokalavdelinger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestregata 66 Tromsø 

Hovedkontor Tromsø 
Hovedkontoret holder fortsatt til i 
Brukerhuset, Vestregt 66 som disponeres 
gratis av de to organisasjonene RIO og 
MARBORG, og eies av Tromsø Kommune. 
Tillitspersonforsøket er representert på 
huset en dag i uken, og disponerer da 
kontorlokale, det samme gjelder LMS – 
Landsforbundet mot Stoffmisbruk. NA -
Anonyme Narkomane benytter første etg 
til sine møter, og Tromsø Yogaskole har 
kurslokaler i tredje etasje. 

1. Etg og kjeller:  
Kafé X med storskjerm, bordtennis, 
matservering, barneprosjektet, 
kulturtilbud mm. 

2. Etg:  
Kontorer for RIO, MARBORG, Kafé 
X, LMS, Tillitsperson forsøket og 
Tromsø Yogaskole 

3. Etg:  
Kurslokaler for Tromsø Yogaskole 

 

Vi har via samlokalisering med RIO, LMS 
og nå også TP forsøket, skapt et sentrum 
for rusarbeid i Tromsø, og har ofte besøk 
fra ansatte i rusfeltet, politikere, direktorat 
og departementer, samt ansatte og brukere 
fra andre deler av rusfeltet rundt om i 
landet. 

Utgiftene til vedlikehold og drift av 
Vestregt. 66 er delt mellom RIO og 
MARBORG, og sammen har de to 
organisasjonene lagt ned mellom en halv 
og en million kroner i huset. Dette 
inkluderer egeninnsats via frivillig arbeid. 
Vi deriver også kontinuerlig oppgradering 
av huset, og innvier ny kjellerstue og 
aktivitetsrom i løpet av første halvår 2009. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

Administrasjonsoppgavene ved 
hovedkontoret øker for hvert år sammen 
med igangsetting av nye prosjekter og 
tiltak. Etterspørselen etter 
brukerkompetanse er også økende i 
landsdelen og sammen skaper denne økte 
oppgavemengden et behov for flere 
ansatte.  

Vi er nå kommet til et punkt der det vil bli 
svært vanskelig å videreutvikle 
organisasjonen uten økte ressurser. Enten 
via økt frivillig innsatts, eller via økte 
tilskudd som muliggjør ansettelse av flere 
ressurspersoner inn i organisasjonen. 
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Avd. Bodø/Fauske 
Innledningsvis vil vi si at vi sliter litt med å 
få engasjert flere frivillige i Bodø/Salten 
området. Noe av årsaken er nok at vi her 
ikke har den felles og samlende arena som 
vi har i Brukerhuset i Vestregt. 66 i 
Tromsø. Dette gjør at majoriteten av 
arbeidsoppgavene som har vært utfølt av 
daglig leder i Bodø, har vært opp mot 
systemet. Brukerråd, ressurs, styrings og 
prosjektgrupper og andre roller innenfor 
lokal brukermedvirkning i rusfeltet, fylles i 
dette distriktet av tre av MARBORGs 
medlemmer. Daglige leder sitter bl.a. i 
Ruspolitisk råd, og i Brukerutvalget for 
NAV Bodø.  

Skifte av kontoradresse er blitt 
gjennomført i 2008. Da vi før kun 
disponerte kontor ved Trappehuset i Bodø, 
syntes vi at det var på tide at vi fikk på 
plass noe som var mer vårt eget, og vi er nå 
samlokalisert med Røde kors. Her har vi 
kontorfelleskap sammen med Ny Giv 
(Kirkens Bymisjon) og en del av deres 
veiledere. Her kan vi komme å gå når vi vil 
og denne løsningen ser ut til å fungerer 
bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sosiale tiltak og aktivitet 
Aktivitet vi er ofte den viktigste delen av en 
rehabiliteringsprosess, og sosiale tiltak og  

 
 
aktiviteter har vært et tilbud også i dette 
distriktet. Her har vi blant annet 
samarbeidet vi med Nordland 
fylkeskommune, Fylkesmannen, og flere 
andre aktører. 

Like før påske arrangerte vi en 
aktivitetsdag med både inne og ute-
aktiviteter i samarbeid med Valnesfjord 
Helsesportssenter. I tillegg hadde vi en 
aktivitetsdag på høsten hvor vi arrangerte 
padletur, plukket bær m.m.  

Begge disse dagene ble meget godt mottatt 
av brukerne, og vi ønsker å videreføre 
dette tilbudet i 2009.  

På disse aktivitetsdagene inkluderer vi 
både mennesker med psykiske problemer 
og aktive rusmisbrukere, i tillegg til 
tidligere rusavhengige, og arrangementene 
har hatt ca 80 deltagere i 2008. Vi har 
også arrangert sosiale handle- turer til 
Sverige, da spesielt for LAR brukere.  

Det vært arrangert tre allmøter i 
organisasjonen, hvor vi ved hjelp av 
LARiNord har fått sendt ut brev til alle 
brukerne i Bodø. Vi har hatt et oppmøte på 
10-20 LAR brukere på disse samlingene, 
noe vi er relativt fornøyd med. Særlig tatt i 
betraktning at mange i Bodø/Fauske 
regionen fortsatt sliter med avhengighet til 
andre rusmidler.  

Arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa for avdelingen består av de 
3-5 mest aktive medlemmene, og møtes en 
gang i måneden for å diskutere aktuelle 
saker. Dette kan sammenlignes med det 
arbeidet som gjøres i den arbeidsgruppa 
som er tilknyttet styret i Tromsø. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  

Aktivitetsdag i Bodø 
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Råd, utvalg og prosjektgrupper 

Oversikt over noen av rådene og utvalgene der medlemmer av MARBORG er representert:  

 
 

Posisjon Råd og utvalg 
Leder Brukerrådet for rus og psykiatritjenesten Tromsø kommune  
Representant Brukerutvalget for pasienter og pårørende UNN 
Nestleder Brukerutvalget for NAV Troms 
Representant Ruspolitisk råd Bodø kommune 
Representant Brukerutvalget for NAV Bodø 
Representanter Ressursgruppe LAR 
Representanter Samarbeidsforum (Kontaktforum for Arbeids og velferdsdir.) 
Representant Rusforum Tromsø 
  

 

Posisjon Prosjekt og styringsgrupper utenfor egen organisasjon 
Representant Boligsosial Handlingsplan Tromsø 
Representant Nasjonale retningslinjer for LAR 
Representant Nasjonale rettingslinjer for LAR og gravide 
Representant Tillitsperson forsøket (Tromsø og Øksnes) 
Representant God morgen – God dag (J49 Bodø) 
Representant SEPREP (videreutdanning for sosionomer, sykepl, vernepl…) 
Representant Tromsø VelVel 
Representant Samarbeidsgruppa for Kvinnenettverket Cora 
Representant Samarbeidsgruppa for Mannsgruppa 
  

 
Det er svært vanskelig å gi noen komplett oversikt over denne type verv og arbeidsoppgaver 
for alle i organisasjonen. Prosjekter avsluttes og nye kommer til, representanter byttes ut og 
fokusområder endres. Tabellen er et forsøk på å gi oversikt over noen av vervene.  
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Kurs og konferanser 

 
RIO, BIRO, LARNett og MARBORG på studietur til 
Irland med Batteriet. Her foran monumentet over 
rusavhengige som er død p.g.a. av overdose. 

Konferanser 
Ansatte og medlemmer i MARBORG har i 
2008 deltatt på en rekke konferanser, og 
har i tillegg også vært forelesere ved flere 
av disse. Vi har også hatt et tett samarbeid 
med Fylkesmannen i Finnmark der vi har 
arrangert fag og brukersamlinger hvor 
fokuset har vært økt bruk av Individuell 
Plan.  
Vi prøver også i størst mulig grad å tilby 
aktive medlemmer og deltagere i våre 
prosjekter å kunne øke sine kunnskaper 
ved å delta på denne type arrangementer. I 
denne sammenheng har vi sendt over 30 
brukere på kurs, konferanser og samlinger 
i år.  

I samarbeid med andre organisasjoner og 
tjenester har vi også arrangert to 
konferanser i året som har gått.  

I april arrangerte vi ”inspirasjonsdag” i 
Tromsø sammen med LARiNord og LAR 
Teamet i Tromsø kommune. Konferansen 
kom i stand via vår felles 
samhandlingsarena ”Ressursgruppe LAR”, 
og det ble invitert LAR brukere og ansatte i 
rustjenestene i hele Nord Norge. 
MARBORG gikk også inn og dekket 
reiseutgifter til flere av brukerdeltagerne. 
Ca 85 påmeldte viser at det er stor 
interesse for kunnskapsutveksling mellom 
bruker/erfaringskompetanse, og målet er å 
arrangere tilsvarende konferanse i 2009.  

I november gikk ”Sammen for en 
meningsfylt hverdag 08” av stabelen i 
Drammen. Denne todagers konferansen 
var et samarbeid mellom LARnett Norge, 
RIO, Det Nytter nettverket og MARBORG, 
og hadde fokus på aktivitet. Konferansen 
samlet ca 140 deltagere fra hele landet og 
både brukere og ansatte i rusfeltet var til 
stede. Evalueringsskjemaene som ble 
innlevert på slutten av konferansen 
inneholdt både tilfredshet med 
arrangementet, gode innspill til neste 
samling, men ikke minst synliggjorde de et 
stort behov for tilsvarende arrangementer i 
fremtiden. 

Kurs 
To av organisasjonens medlemmer 
gjennomført i april/mai 08 LØFT kurs, og 
ytterligere flere vil ta dette kurset i løpet av 
2009. Dette er en måte å føre dialog på 
som vil bli vektlagt sterkt også innen det 
nye tilbudet Brukerbasen.  

Etterutdanning. 
Tre av MARBORGs medlemmer avsluttet 
sin etterutdanning ved høyskolen i Volda 
våren 2008. Studiet ”Selvhjelp i 
brukermedvirking” var en desentralisert 
studietilbud med fire samlinger og gav 
deltagerne 30 studiepoeng ved avsluttet 
eksamen. Utgiftene ble i hovedsak dekket 
via NAV siden to av deltagerne mottok 
lønnstilskudd herfra. 

Undervisning 
Organisasjonens medlemmer og ansatte 
brukes i større og større grad som 
forelesere ved rusrelaterte utdanninger. 
Legestudenter, sosionomstudenter, 
kommende barnevernspedagoger og 
ytterligere andre studenter på 
videregående, høyskole og universitetsnivå 
har alle fått innsikt den 
brukerkompetansen som MARBORGs 
medlemmer innehar.  

Vi vil i tiden som kommer fortsette å 
prioritere denne muligheten til å øke 
kunnskapene rundt brukermedvirking i 
utdanningssystemene.
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Egne prosjekter og tilbud 

 

 

Tilbake til verden – TTV 
Gjennom dette prosjektet har vi fortsatt å 
tilby arbeidstrening, kurs og sosiale tiltak. 
Tilbudet om arbeidstrening har i hovedsak 
foregått ved Kafé X og i 
”Arbeidstreningsgruppa”. To datakurs har 
vært arrangert, og det har vært 
kontinuerlige sosiale tiltak.  

En videreføring av tilbudet ut over 
prosjektperioden så ut til å være sikret, 
blant annet via en god og 
sammenhengende dialog med det politiske 
miljøet i Tromsø. Vi hadde fått en rekke 
forsikringer om at det ville komme midler 
på plass til å videreføre TTV, men det viste 
seg dessverre at dette i hovedsak var 
tomme ord. 

Prosjektperioden ble avsluttet ved 
utgangen av året, og TTV er nå lagt ned. Vi 
avventer nå sluttføringen av en ekstern 
evaluering, utført av Thorbjørg 
Guttormsen, førstelektor ved Universitetet 
i Tromsø, avdeling for helsefag. Dersom 
denne er positiv vil vi ta opp kampen for 
en videreføring på nytt. 

Vi viser ellers til sluttrapporten for TTV 
som kan fås ved henvendelse til 
MARBORG.  

 
Kafé X 
Samarbeidsprosjektet Kafé X er nå inne i 
sitt tredje prosjektår og er et prosjekt 
under RIO i samarbeid med MARBORG. 
Hovedfinansieringen av tilbudet kommer 
fra Helsedirektoratet, via prosjekttilskudd 
til RIO. 

MARBORGs største bidrag til kafeen har 
vært via TTV prosjektet og samarbeidet 
rundt arbeidstrening, kurs og sosiale tiltak. 
I tillegg har MARBORG også dekket en del 
av kafeens utforutsette utgifter. 

For de som er på vei ut av en 
rusavhengighet har kafeen vist seg å være 
manges viktigste være- og arbeidssted i 
denne prosessen. Videreføring av tilbudet 
er tatt inn i rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2008 – 11 for Tromsø 
kommune, og er også tatt inn i 
økonomiplanen fra og med 2010. 

Vi viser ellers til årsrapporten for Kafé X 
som kan fås ved henvendelse til 
MARBORG eller RIO. 

 17 mai på kafé X 

Kvinnegruppa 
Det har vært noe mindre aktivitet i 
kvinnegruppa i 2008 enn vi hadde 
planlagt. Noen av årsakene er høyt 
arbeidspress på gruppeansvarlig med 
etterutdanning og arbeidet med 
videreføring av TTV. Det har likevel vært 
tilbudt en del aktiviteter i gruppa, og det 
ble arrangert julebord i desember. 

Kvinnegruppa er nå en del av 
Kvinnenettverket Cora og utgiftene til 
dette blir fordelt mellom organisasjonene i 
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samarbeidet. For å sitere Røde Kors sin 
nettside:  

Kvinnenettverket Cora er et samarbeid 
mellom Kirkens Sosialtjeneste HUSET, 
Røde Kors Nettverk, Kirkens Bymisjon, 
RIO og MARBORG. Et sosialt, trygt og 

utfordrende nettverk - for et mangfold av 
kvinner med ulike historier. Til glede og 

nytte for oss og våre omgivelser. 

Sammen med Cora har det vært arrangert 
flere felles aktiviteter som lunch, 
film/teater, dansekurs og temakvelder. Vi 
mener å se at det å møte andre kvinner, 
med andre utfordringer og historier bak 
seg, har vært meget utviklende og gitt gode 
erfaringer for de fra MARBORGs 
kvinnegruppe som har deltatt.  

I 2009 vil vi prioritere vår egen 
kvinnegruppe mer da vi ser at behovet for 
empowerment og bruken av selvhjelp er et 
viktig redskap for å opprettholde rusfrihet. 
Det å ta kvinnerelatert problematikk på 
alvor, hvor kvinners utfordringer står i 
fokus, er for oss viktig i den enkelte 
kvinnes rehabilitering. 

Mannsgruppa 
Arbeidsgruppa for denne nye gruppen ble 
opprettet på slutten av 2008 og består av 
representanter fra de samme 
organisasjonene som står bak 
Kvinnenettverket Cora. Foreløpige mål er 
å tilby rusfrie aktiviteter minimum en gang 
i måneden, og forbeholdt menn. 

Tilbudene som er planlagt spenner fra 
restaurant turer med kino, via laserskyting 
og til helgeturer med overnatting. 
Foreløpig er programmet frem til juni 
fastsatt, og vi vil jobbe videre med 
utvikling og styrking av tilbudet i 2009. 

I første del av 2009, etter tre 
arrangementer har vi fått mange gode 
tilbakemelinger og antall deltagere har 
vært ca 10 hver gang. Vi kommer tilbake 
til dette tilbudet i fremtidig rapportering. 

Brukerbasen 
Planleggingen av dette nye prosjektet 
startet opp våren 2008, og er enda ett 
resultat av godt samarbeid med Rus og 
psykiatritjenesten – RPT i Tromsø, der vi 
har samarbeidet om utarbeidelse av 
prosjektskisse og andre rammer rundt 
tilbudet.  

Utgiftene i prosjektperioden 2009 -11, 
dekkes av kommunens tilskudd til 
brukerstillinger, og MARBORG sitt 
tilskudd fra Helse og rehabilitering til 
dette konkrete prosjektet.  Samlede 
tilskudd for 2009 er på ca 1,8 millioner. 

Brukerbasen tar utgangspunkt i et av 
kommunens hybelhus, og vil bli et 
brukerstyrt, rusfritt korttids bo og 
oppfølingstilbud til rusavhengige som 
kommer ut av institusjon eller fengsel. 
Altså et slags ”halfway house”. 

Dette er noe Tromsø har manglet i mange 
år, og vi ser frem til å prøve ut en ny 
innfallsvinkel til å redusere tilbakefall til 
rus og kriminalitet.  

Stillingene ble utlyst i januar 2009 og tre 
tidligere rusavhengige er nå ansatt. 
Tromsø kommune vil være arbeidsgiver 
og prosjektet vil bli igangsatt så snart 
som mulig. 

 
  Første møte i arbeidsgruppa for Brukerbasen 
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Eksterne prosjekter og tiltak 

 

Tillitsperson forsøket 
(Fra Helsedirektoratets nettside) 

Tillitsperson – TP forsøket er et 
landsdekkende forsøk som inngår i 
Opptrappingsplanen for rusfeltet og er et 
ledd i satsningen på systematisk fag- og 
metodeutvikling i det kommunale 
rusarbeidet.  

Formålet med forsøket er gjennom 
utvikling og utprøving av ulike modeller 
og metoder for bruk av tillitspersoner å 
bidra til at mennesker med rusrelaterte 
problemer får et mer helhetlig og 
individuelt tilpasset tjenestetilbud. 
Hensikten er å fremme livsmestring og 
økt sosial inkludering for den enkelte.  

Tillitspersonene skal være en brobygger 
på tvers av ulike tjenester og etater og har 
rollen som et koordinerende bindeledd 
mellom bruker og tjenesteyter(e). 
Tillitspersonene skal møte brukerne på 
deres egne premisser og lose dem 
gjennom tjenesteapparatet. Målet er å 
følge den enkelte tett opp og bistå 
brukerne med å få tjenester som de har 
behov for og lovmessig rett til. (Sitat slutt) 

MARBORG har fra starten av vært delaktig 
i prosessen med å etablere dette forsøket. 
Både gjennom planleggingsmøter med 
Helsedirektoratet forut for utlysningen av 
prosjektet, ved at vi er representert i 
styringsgruppene til forsøket i to av de 30  

 

 

 
 

kommuner som er tildelt prosjektmidler, 
og ved at vi er representert i den nasjonale 
referansegruppen. 

Organisasjonen har også vært sentral i 
søknadsprosessen både for Tromsø og 
Øksnes kommune, og vil være en viktig del 
av utviklingen av dette tilbudet til 
brukerne. 

 
Vårt håp er at disse nye stillingene skal 
være med på å sikre rusavhengiges 
rettigheter, skape bedre samhandling og 
mer strukturerte behandlingsløp. Vi håper 
at arbeidet vil øke brukernes medvirking 
og innflytelse både på individ- og 
systemnivå, og at rusavhengige skal 
oppleve økt sosial inkludering og 
livsmestring. Samtidig håper vi at 
tillitspersonene vil være pådrivere for økt 
bruk av individuell plan.  

Dette er ingen enkel jobb med andre ord, 
men vi har tillit til de TP ansatte, og ikke 
minst, tillit til at de systemene de skal 
jobbe opp mot også ønsker et bedre tilbud 
som resultat, og at de vil støtte 
tillitspersonene i deres arbeid.  

MARBORG vil komme til å være en del av 
dette forsøket gjennom hele 
prosjektperioden, og vil gjøre vårt beste til 
at brukerkompetansen fortsatt skal være 
en viktig del i utviklingen av dette tilbudet. 
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Revisorattest 
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Regnskapsoversikt 

 

Samlede inntekter og utgifter 
 

 
Driftsinntekter   2008 2007

Sosial‐ og Helsedir.  326 000 510 000 
Helse Nord  20 000 20 000 
Bodø kommune  15 000 10 000 
Tromsø kommune  0,00 125 000 

 
TTV inntekter     
Sosial‐ og Helsedir.  624 793 385 000 
      
SUM INNTEKTER   985 793 1 119 600 
      
 Driftskostnader   1 225 797 981 996 

 
Resultat og balanse   ‐239 478 138 207 

 

 

Oversikt utgifter pr avd 
 

Utgifter pr avd  2008
Hovedkontor Tromsø 182 639
Reise, kost. Konf Tromsø 116 927
Avd Bodø (intern) ‐2 264
Kafé X  37 985
Kvinnegruppa 3 643
Stillinger 205 667
Avd Bodø (samlet) 66 165
TTV (samlet) 615 034
    
SUM Utgifter 1 225 796
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Oversikt TTV 
 

TTV inntekter 2008

 
Sosial‐ og Helsedir. 624 793

 
TTV utgifter
Stillinger 251 756
Motivasjonspenger 245 375
Sosiale tiltak TTV 43 909
Diverse TTV 73 994

 
SUM Utgifter 615 034

 
Resultat og balanse  9 759

   
  

Overførte tilskudd 
 

Tiskudd overført neste år  Overført 2009 Overført 2008 
Tromsø kommune Drift  60 000,00 ‐ 
Fylkesmannen Finnm. Drift 50 000,00  ‐ 
Evaluering TTV  60 000,00 ‐ 
Overført 2009  170 000,00  

 

Kontobalanse Postbanken 
 

Kontobalanse   31.12.08 31.12.07

Drift  144 376,18 240 096,38 
TTV  209 178,27 139 301,80 
Bodø  6 320,67 34 964,72 
Sum kontoer  359 875,12  414 362,90 
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Tilleggsinformasjon økonomi 
 
 Hovedkontoret i Tromsø er ansvarlig for 
økonomi, søknader og rapportering for 
hele organisasjonen.  

Regnskapstjenester kjøpes fra Tromsø 
Regnskap, og revisjon er utført av 
revisjonsselskapet Dørum og Nordstrøm. 

MARBORG hadde i 2008 et negativt 
resultat på kr 239 478,-  

Noe av bakgrunnen for det negative 
resultatet er at organisasjonen drev med 
overskudd i 2007, noe som også gjorde at 
vi fikk redusert våre tilskudd for 2008. Vi 
har derfor brukt av dette overskuddet for å 
ikke ende opp i en tilsvarende situasjon til 
neste år. 

Det ser ut til at organisasjonen har vært 
bedre til å benytte sine midler fullt ut i år, 
og målet må være å få en best mulig 
balanse mellom tildelte midler og de 

utgifter organisasjonen har på drift og 
prosjekter. 

Vi finner at det er på sin plass å påpeke 
den ekstremt vanskelige driftssituasjonen 
som skapes for alle brukerorganisasjonene 
i rusfeltet.  

Kravet om at tildelte midler skal benyttes i 
tildelingsåret, sammen med at neste års 
tilskudd gjerne ikke blir utdelt før i 
begynnelsen av andre kvartal, skaper store 
utfordringer i forhold til driftskostnader og 
ansvar for ansatte i årets første måneder.  

Det er å håpe at tilskuddsordningene 
endres slik at eventuelle tildelinger er 
tilgjengelige i årets første måned. Dette vil 
sikre mer stabile og forutsigbare forhold 
for organisasjonene i et rusfelt i 
ekspansjon, der kravet til 
brukermedvirkning og tilgjengelig 
brukerkompetanse stadig øker.
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Lill Kræmer         Carl G. Eliassen 
Lill M. Kræmer                  Carl G. Eliassen 
Styremedlem                  Styremedlem 
 
 
 
  Asbjørn Larsen     Pia Svensgaard 
    Asbjørn Larsen          Pia Svensgaard 
    Styremedlem          Styremedlem 
 
 
 
 
Georg Høyer    Dan Røberg    i|~àÉÜ TÇwÜxáxÇ 
Georg Høyer        Dan Røberg          Viktor Andresen 
Styremedlem        Styremedlem          Styremedlem 
 
 
 
 
 

Wibecke Årst          Vidar Hårvik 
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