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Prosjektbeskrivelse 

Videreutvikling av Tilbake til verden – TTV 
 

Vi vil i denne prosjektbeskrivelsen prøve å fortelle noe av forhistorien til denne søknaden, vi vil 
komme med sitater fra tidligere rapporteringer fra TTV, samt si noe om hva vi forventer som resultat 
dersom vi tildeles ytterligere prosjektmidler. 

Sammendrag 
Vi søker om midler til en 100 % stilling for å legge til rette for videreføring av arbeidstrening 
igangsatt via TTV prosjektet, samt videreutvikle aktivitetstilbudet ved Kafé X. Dette også for å sikre 
god utvikling i prosjektet BrukerBasen, og sikre kafeen som arbeidstrenings tilbud til 
beboerne/deltageren i dette nye prosjektet. I tillegg skal det jobbes frem mot en mulig etablering 
av tiltaksplasser1

Forhistorie 

 i våre tiltak. 

MARBORG har hatt tilskudd fra denne stønadsordningen2

Siden vi mot alle planer også endte opp uten videre finansiering fra kommunen

 i perioden 2005-08, og ble forelagt 
informasjon fra NAV Drift og utvikling i 2007, om at 2008 var et overgangsår, og at siste tildeling av 
prosjektmidler til allerede igangsatte prosjekter ville være for 2008.  

3

Vi valgte da å legge ned TTV tilbudet i forhold til motivasjonspenger, samt den ene 
arbeidstreningsgruppa. Dette siden utviklingen gjorde det umulig å videreføre tilbudet slik det var 
tenkt, og kun arbeidstreningen ved Kafé X ble beholdt.  

, mistet vi fra og med 
31.12.08 finansiering av en 50 % stilling som prosjektleder, og en 100 % stilling som arbeidsleder i 
tilbudet, samt finansiering av motivasjonspenge ordningen.  

Å beholde denne arbeidstreningsarenaen var mulig siden stillingen som daglig leder ved dette 
tilbudet var finansiert gjennom RIO, og i siste instans Helsedirektoratet. 

RIOs prosjekttilskudd for Kafé X er inne i sitt siste år, men tilbudet er også inne i kommunens 
økonomiplan for 2008-2011, der kafeen er tildelt kr 450 000- pr år, fra og med 2009. Dvs. at dette 
tilbudet vil bli videreført, som rusfri møteplass.  

Dette tilskuddet dekker ikke arbeidet med arbeidstrening ved kafeen, og vi har så langt i 2009 sett at 
vi har store utfordringer i forhold til å tilby denne type aktivitet, uten en ansvarlig/arbeidsleder, som 
kan ta ansvar for å videreutvikle aktivitetstilbudet, følge opp den enkelte i arbeidstrening, og være 
med på å videreutvikle kafé X som et enda sterkere supplement til kommunens egne tilbud. 

 

Kafeen er pr. i dag kommunens eneste rusfrie møteplass med noenlunde lav terskel. 

 

                                                 
1 Legge til rette for salg av tiltaksplasser til NAV, fra brukerorganisasjonene 
2 Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner 
3 Se ”Sluttrapport TTV” som er vedlagt 
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Fra tidligere rapporter TTV, om arbeidstrening ved Kafé X 
Andre halvår 06 
Kafé X som er et samarbeid mellom RIO, MARBORG og RoP, er nå nylig pusset opp. Dette er i all 
hovedsak gjort av TTV deltagere på motivasjonspenger, under ledelse av Asbjørn Larsen, som er 
kafeens daglige leder. Alle de som jobber her er i all hovedsak rusfrie siden kafeen er en rusfri 
møteplass. Arbeidet fortsetter nå med vedlikehold av resten av bygningen, samt sluttføring av 
arbeidet med kafeen. Kafeen har også knyttet til seg flere frivillige, både tidligere rusmisbrukere og 
andre personer uten tidligere rusproblematikk. Dette er med på å skape et trygt og godt felleskap for 
bygging av rusfrie nettverk. 
 
Første halvår 07 
Arbeidstreningen ved Kafé X består i dag av seks deltagere som utfører forefallende arbeid og står 
for drift av Kafé X. Alle disse får motivasjonspenger, og av de seks deltagerne er fire i LAR, og to i 
annen rehabilitering. Arbeidsleder er Asbjørn Larsen. Tilbudet kan kun mottas av deltagere som er 
rusfrie, eller som er i stand til å møte opp på jobb rusfrie, hver dag. Tilbudet er fortsatt et 
supplement til ATG pga sitt krav om rusfrihet. Uten TTV og mulighet til å betale motivasjonspenger til 
deltagerne her, ville både den daglige driften av Kafé X, og ikke minst, oppussingen av Vestregt 66 
som helhet, vært meget vanskelig å gjennomføre. Sistnevnte har også vært med på å sikre og 
oppgradere kommunens eiendom i Vestregt 66, noe kommunen har spart store penger på 
 
Andre halvår 07 
På Kafé X og Brukerhuset i Vestregt 66 har antall deltagere variert noe i andre halvdel av 2007, 
og antall TTV deltagere i denne delen av tilbudet er i dag syv. En av disse er startet opp i 2. 
halvår.  

Enkelte deltakere har hovedsakelig jobbet med drift av kafeen og lignende oppgaver, mens 
andre har jobbet med oppussing og generelt vedlikehold. De sistnevnte har blant annet satt opp 
uteplass med grill og solplatting, samt montert nytt kjøkken og hjulpet til med retting av feil og 
mangler i Brukerhuset. To av disse deltagerne har i tillegg utført snekkeroppdrag på det private 
marked, og planlegger nå å etablere eget snekkerfirma, slik at de på sikt kan etablere seg i vanlig 
jobb. For disse to har TTV vært et viktig hvileskjær på deres vei tilbake til reintegrering i det 
vanlige arbeidsliv.  

Vi har også kommet i gang med et samarbeid med Færingen Terapeutiske Samfunn, der beboere 
som er i en avslutnings fase i sin behandling nå kan benytte kafeen til arbeidstrening. Dette gir 
de beboerne som benytter seg av dette tilbudet en mulighet til å styrke sitt rusfrie nettverk, og 
bygge seg opp et kontaktnett som kan være dem til hjelp både under deres opphold på 
institusjonen, og under deres videre rehabilitering etter avsluttet behandling. Vi prøver nå å få til 
lignende samarbeidsavtaler med andre av rehabiliterings- institusjonene i Nord Norge., og da 
særlig lokalt i Tromsø. 

Det vil si at vi nå tilbyr arbeidstrening både til LAR pasienter, og til personer som er i annen type 
rehabilitering, og til de som er ferdige med sin behandling på institusjon. Denne type tilbud har 
det vært en stor mangel på i Tromsø, og vi håper vi på sikt kan utvide dette tilbudet til å gjelde 
flere deltagere. 
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Første halvår 08 
Kafeen er et prosjekt under Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon – RIO, i samarbeid med 
MARBORG og med gratis lokaler fra Tromsø Kommune. MARBORG støtter også kafeen økonomisk, i 
tillegg til å samarbeide tett i forhold til arbeidstrening. 
Arbeidet har som tidligere bestått av generelt innvendig og utvendig vedlikehold, oppussing av 
bygningsmasse, samt vedlikehold av utearealer i Vestregt. 66, der kafeen og ”Brukerhuset” ligger. 

For de deltagerne som har sin arbeidstrening ved kafeen, gjelder fortsatt kravet om rusfrihet. Dette 
er et meget viktig krav siden kafeen er en rusfri møteplass der de besøkende skal være sikret å ikke 
treffe påvirkede personer. Likevel er det ikke slik at en rusepisode fører til avslutning av 
arbeidstreningen for den enkelte deltager. Det som vektlegges mest er ærlighet, og dersom deltager 
gir beskjed om rusepisoder, samt holder seg borte fra jobb i 2 – 3 dg etter episoden, vil dette være 
viktigere enn at deltageren har ”snublet” på sin vei mot et rusfritt liv. 

Tre av deltagerne ved Kafé X er nå ute i ordinært arbeid. En som vaktmester ved Tromsø Idrettslag – 
TIL, en som snekker ved et større hytteutbyggingsprosjekt, og en som kursassistent ved ”Kysten”. 
Sistnevnte er et samlingspunkt for kunstnere i Tromsø der det holdes utstillinger, drives kurs og 
lignende. Disse tre deltagerne har vært i arbeidstrening gjennom TTV/Kafé X i henholdsvis åtte mnd, 
fem mnd, og ett år og ti mnd. Deltagerne våre er forskjellige, og trenger derfor svært forskjellig 
lengde på sine arbeidstreningstilbud. 

Vi ønsker at den enkelte deltager i størst mulig grad skal ta tak i egen situasjon og selv skape 
endringer i eget liv. Det er derfor gledelig at alle de tre nevnte deltagerne har oppnådd disse jobbene 
på eget initiativ. 

Vi har i 1. halvår tatt inn tre nye deltagere i denne delen av arbeidstreningen. En av disse har hatt 
kafeen som arbeidstrening i kombinasjon med åpen soning ved Tromsø Fengsel. Et samarbeid vi ser 
frem til å utvikle videre i forhold til nye deltagere som soner ved åpen anstalt. 

Kafé X nå er blitt godkjent som praksisplass for Høyskolen Finnmark, og kafeen har studenter fra 
forskjellige studieretninger som jobber frivillig, eller som har sin praksis ved kafeen. Dette, i tillegg til 
nye arbeidsoppgaver i forhold til kafeens tilbud rettet mot barn av rusavhengige, gir en ny dimensjon 
og skaper et positivt miljø for de deltagerne som har sin arbeidstrening her. 

Sluttrapport TTV, som også inneholder andre halvår 08, er vedlagt. 

 

Utfordringer som tenkes løst via denne søknad 
Etter bortfallet av motivasjonspenger og de 1,5 stilingene i prosjektet ser vi følgende utvikling i 2009. 

1. Vanskeligere å rekruttere tidligere rusavhengige i arbeidstrening/frivillig arbeid ved kafeen 
2. Ikke personellressurser nok til å følge opp deltagere/frivillige 

a) Arbeidet med å etablere individuelle løsninger fra NAV, knyttet til hver enkelt 
deltager/frivillig er ikke videreført 

3. Videreutvikling av aktivitetstilbud til deltagere/frivillige og gjester, har stagnert 
4. Arbeidet med å etablere tiltaksplasser ved kafeen er ikke igangsatt 
5. Etablering av nytt prosjekt, BrukerBasen4

 

, øker behovet for strukturert aktivitet og 
arbeidstrening.  

  
                                                 
4 Prosjektbeskrivelse er vedlagt 
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Utdyping av punktene 
1. Rekruttering av deltagere i arbeidstrening 
Bortfallet av muligheten for å kunne betale ”motivasjonspenger” til deltagere i arbeidstrening har 
gjort det vanskeligere å rekruttere nye inn i tilbudet. Dette gjør at vi må kunne tilby andre fordeler5

 

 
ved det å delta i arbeidstrening ved Kafé X, i alle fall frem til vi kommer i posisjon til jobbe frem 
muligheten for kjøp av tiltaksplasser ved kafeen eller MARBORG.  

2. Manglende personellressurser 
Kafeen har i dag kun en lønnet ansatt, som er Daglig leder. Stillingen har i tillegg til ansvaret for den 
daglige driften, hovedansvar for arbeidstreningstilbudet. I tillegg kommer en rekke oppgaver i råd, 
utvalg, prosjektgrupper og foredrag/forelesninger. Dette gjør at det ikke er mulig å dekke de 
oppgavene som tidligere ble dekket via prosjekt og arbeidsleder i TTV. 

2A Utvikling av individuelle NAV løsninger 
Flere av deltagerne i arbeidstrening ved kafeen kunne fått attføringsløsninger, lønnstilskudd 
eller lignende dersom vi hadde hatt kapasitet til å jobbe opp mot NAV for å få dette på plass 
for hver enkelt. Dette er løsninger som ikke kan gruppetilpasses, men må jobbes frem for 
hver enkelt deltager noe som medfører en økt bruk av personellressurser som vi pr i dag ikke 
kan dekke. 

3. Videreutvikling av aktivitetstilbud 
Kafé X tilbyr i dag et ganske bredt spekter av kulturtilbud, i hovedsak muliggjort via samarbeid med 
og sponsing fra Tromsø kino, Hålogaland teater, Kulturhuset, Bukta festivalen, Filmfestivalen, samt 
andre lokale firmaer og arrangører. I tillegg kommer samarbeid med Tromsø idrettslag – TIL, der 
kaffens brukermasse får utdelt flere hundre fribilletter til TIL sine hjemmekamper i løpet av et år. I 
2008 ble det delt ut fribilletter til denne type tilbud for mellom 150 – 200 000 kr.  
 
Disse tilbudene er dessverre for lite strukturert, og ivaretar ikke godt nok målet om økt 
nettverksbygging og skaping av nye positive relasjoner. Dette håper vi å kunne avhjelpe ved å få på 
plass en person med særlig ansvar i forhold til utvikling av tilbudene. 
 
4. Utvikling av kafé X/MARBORG/RIO som tilaksarrangør 
NAV sitt nye fokus på ikke bare arbeid, men også aktivitet, vil på sikt gjøre at det vil bli behov for flere 
leverandører av tiltaksplasser som er mer rettet mot aktivitet. Det er vel ikke å ta for hardt i dersom 
vi sier at hoveddelen av de tiltaksplassene som i dag kjøpes av NAV, er direkte rettet mot inkludering 
i arbeidslivet. 

For enkelte deltagere er dette et for høyt krav, og det er sannsynlig at NAV i nær fremtid vil trenge 
nye tiltaksarrangører som leverer særlig aktivitetsplasser, i tillegg til de ordinære 
arbeidstiltaksplassene vi kjenner fra i dag. Dette for å bedre kunne nå de som har en lang vei og gå 
for å komme inn i arbeidslivet. 

Jobbingen mot bruk av brukerorganisasjoner som tiltaksarrangør er noe vi har diskutert en del i bl.a. 
”Samarbeidsforum” 6

                                                 
5 Må sees i sammenheng med pkt 3 

, men det er for vår del en omfattende jobb, som fordrer ekstra ressurser. Men 
dersom det er mulig å skape tiltaksplasser ved våre tilbud, vil dette kunne bli et viktig supplement til 
NAV sine allerede eksisterende tilbud til mennesker som ønsker seg ut av en rusavhengighet. 
Kvalifiseringsprogrammet er et godt eksempel på tiltak der etterspørselen for denne type tilbud på 
sikt vil være stor. 

6 I regi av ”Batteriet” 
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5. Etablering av nytt prosjekt 
BrukerBasen – BB, er et samarbeid mellom rus og psykiatritjenesten Tromsø kommune, og 
RIO/MARBORG, der begge parter har egne prosjekt tilskudd til etablering av tilbudet. Kommunen har 
fått midler fra Helsedirektoratet til ansettelse av brukere inn i tjenesten (kr 800 000), og 
RIO/MARBORG har fått midler fra Helse og rehabilitering (kr 950 000). 

Midlene skal brukes til opprettelse av et brukerstyrt, korttids, rusfritt, bo og oppfølgingstilbud, 
hovedsakelig rettet mot personer med rusproblemer som skrives ut fra institusjon eller fengsel. 

Det er i dette prosjektet et stort fokus på etablering av aktivitet i tillegg til botrening og hjelp til å 
finne egnede boliger. Her tenker vi å benytte oss av arbeidstreningstilbudet ved Kafé X, særlig i 
startfasen av prosjektet, og på denne måten sikre beboerne ved BB meningsfull aktivitet i hverdagen. 
På sikt vil også dette prosjektet være en pådriver for etablering av nye aktiviteter, og vi tenker at 
utviklingen vil være et samarbeid mellom disse to tilbudene. 

Det ble 1. april ansatt to halve og en hel stilling ved BB, og alle er ansatt inn i Tromsø kommune, og 
har egen, tilbakelagt, ruserfaring. Det drives nå sluttføring av renovering av bygget, med sikte på 
innflytting av beboere 1.juni 09. 

Rekruttering til tilbudet skjer i samarbeid mellom kommunen, NAV og brukerorganisasjonene. 
Prosjektet viderefører også løsningen fra TTV, ved at kommunen og NAV deltar i styrings og 
prosjektgruppe, noe som har vist seg nyttig for å kunne tilby samordnede og helhetlige tjenester til 
den enkelte deltager. 

Videreutvikling av TTV, fremdrift 2009 
Direkte mot stillingen 
Det vil bli opprettet en ressursgruppe rundt stillingen der kommunen representert ved rus og 
psykiatritjenesten, og NAV vil være naturlige deltagere. Samarbeid med lokale, private bedrifter eller 
lokal næringsforening vil også være naturlig for å styrke arbeidet med tiltaksutvikling. 

Organisatorisk 
Vi ser av utlysningsteksten at NAV tar sikte på å ha ferdigbehandlet søknadene senest 3. juni, med 
utsendelse av tilskudd 19. juni. Vi tenker derfor at det vil være mest hensiktsmessig å lyse ut og 
ansette i denne stillingen over sommeren, dersom vi innvilges prosjektmidler.  

Vi vil så snart det foreligger et tildelingsbrev, begynne arbeidet med å få på plass en prosjektplan der 
vi definerer mål for arbeidet, og stillingsbeskrivelse for stillingen. 

Det fremgår ikke av informasjonen fra NAV når neste søknadsfrist forfaller, vi har derfor søkt om 
midler til dekning av ett årsverk. Dersom ansettelse skjer etter sommeren ser vi for oss et års 
ansettelses periode fra september 09 – til ca august 2010. Varigheten av ansettelsen vil selvsagt 
reguleres av når ansettelsen skjer i 2009, men begrenses av mengden prosjektmidler vi blir tidelt. 

Oppsummering 
VI håper at vi i denne prosjektbeskrivelsen har klart å skissere de utfordringene vi vil jobbe for å løse, 
blant annet via eventuelle prosjektmidler fra denne søknad.   
 

Det er også viktig å gjøre oppmerksom på at både RIO og MARBORG har brukt, og bruker ressurser 
på Kafé X, som ikke er umiddelbart synlige prosjektregnskapet for kafeen, eller for TTV. Dette dreier 
seg om utgifter til sosiale tiltak, kurs (jfr. Datakurset som er videreført) og andre utgifter som dekkes 
via de respektive organisasjonenes andre tilskudd. I tillegg kommer ca 150 timer frivillig arbeid ved 
tilbudet pr uke.. Dette gjør at Kafé X kan tilby et mye bredere tilbud enn hva som kommer frem av 
budsjett og regnskap for kafeen i seg selv. 
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