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MARBORG (Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon) er en organisasjon hovedsakelig 
bestående av og for tidligere rusmisbrukere i LAR (legemiddelassistert rehabilitering), men har også med-
lemmer, og leverer tilbud til andre rusavhengige. Foreningen ble stiftet 1. juni 2004 og er brukerstyrt. 

Organisasjonen ble startet med en målsetning om å styrke samarbeidet mellom pasient/bruker og be-
handlingssystemet, 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 de rusavhengiges situasjon. 

Men minst like viktig er de tjenestene organisasjonen tilbyr de enkelte brukerne. Arbeidstrening, kurs, 
sosiale tiltak og trygge møtesteder, er eksempler på tilbud vi driver eller samarbeider med andre organisas-
joner om. I 2009 startet vi også arbeidet med å etablere et tilbud om rusfri bolig med oppfølging, dette i tett 
samarbeid med Rus og psykiatritjenesten i Tromsø og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon - RIO. 

Denne årsrapporten gir en kort oversikt over organisasjonens drift og prosjekter i 2009, og er et forsøk på 
å gi innsikt i organisasjonens arbeid i året som har gått. Vi tror også at denne rapporten vil synliggjøre at vi 
har funnet en arbeidsmetode som virker, nemlig brukestyrte oppfølgingstilbud.

MARBORG ønsker fortsatt at flere aktive og interessert brukere skal velge å bruke mer av sin tid og res-
surser på organisasjonen. Da vil vi kunne tilby et enda bedre tilbud til de av oss som trenger litt ekstra hjelp 
for å komme videre. Vi ønsker å fortsette å være en ressurs ikke bare for brukerne, men også for kommuner, 
helseforetak og behandlingstilbud rundt om i landsdelen. 

Vi er også avhengige av dere brukere, slik at vi kan utvikle oss og stadig bli en bedre og mer vidtfavnende 
organisasjon, og i 2010 vil vi også kunne tilby opplæring for brukerrepresentanter i rusfeltet. Vi jobber i 
tillegg med å utarbeide en håndbok i brukermedvirking på feltet. I disse to siste oppgavene samarbeider vi 
med de andre brukerorganisasjonene for rusavhengige, gjennom samarbeidsforumet RiktigRetning.

Vi håper også at alle LAR brukere og andre rusavhengige som sliter med å finne frem i systemet, eller som 
føler at de ikke får den rehabiliteringen de mener de har krav på, tar kontakt 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 2009, og vi håper på enda flere henven-
delser i året som kommer.

Forord
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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 og klager samt informasjon om LAR systemet og annen rehabilitering.
•	 Hjelp til problemløsning, samt informasjon om andre offentlige tilbud.
•	 Trygge, rusfrie arenaer for tidligere rusavhengige. (F.eks. Kafé X og BrukerBasen)
•	 Tilbud om arbeidstrening. 
•	 Tilbud om forskjellige tilrettelagte kurs.
•	 Tilbud om sosiale tiltak.
•	 Kvinnegruppa. Eget tilbud til kvinner i LAR.
•	 Herreklubben Hårek. Et tilbud til menn med rusproblemer.
•	 BrukerBasen. Korttids bo og oppfølgingstilbud etter institusjon eller fengsel.

Tilbud og målsetninger

I fjæra på Laukvik
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Kafé X er et prosjekt under RIO, men drives i samarbeid med MARBORG både i forhold til drift og øko-
nomi. Fra og med 2009 er MARBORG inne i drift av kafeen med en stilling. Denne stillingen skal styrke og 
videreutvikle arbeidet med arbeidstreningen, som kom i gang gjennom etableringen av TTV prosjektet. Kafé 
X er derfor også en del av MARBORG sitt organisasjonskart.

Organisasjonskart

 

 

Årsmøtet

Styre

Hovedkontor
Tromsø

Prosjekter

Kafé X

Fribilletter kultur og 
sport

Sosiale tiltak
Fysisk trening

Arbeids
trening

Barne prosjektet

Kvinnegruppa

Sosiale tiltak

Kurs og 
opplæring

TTV

Arbeidstrening
Styrking av Kafé X 

med en stilling

BrukerBasen

Rusfrie boliger
Arbeidstrening

Sosiale tiltak

Systemarbeid Avdeling Bodø

Systemarbeid

Sosiale tiltak
Aktivitetsdager
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Årsmøtet 
Organisasjonens øverste organ 
er årsmøtet som er åpent for alle 
organisasjonens medlemmer, 
og for 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 har bestått av følgende 
medlemmer i 2009:

• Wibecke Årst

• Asbjørn Larsen

• Carl G. Eliassen

• Stein A. Pedersen

• Svein Eriksen

• Arne Luther

• Georg Høyer

• Arne M. Moe

• Dan Røberg  

W. Årst fungerer som styreleder 
med A. Larsen som nestleder. C. 
G. Eliassen er daglig leder ved 
MARBORGs lokalavdeling i Bodø, 
og har vært det siden 2005. A. 
Luther har i mange år vært lokal-
politiker i Tromsø 
samt ansatt i 
fiskeridirektoratet, 
og G. Høyer er 
professor i sosialmedisin ved Uni-
versitetet i Tromsø. D. Røberg er 
nestleder ved Huset, som er et op-
pfølgingstiltak drevet av Kirkens 
Sosialtjeneste, og A. M. Moe job-
ber i LAR-Teamet i Tromsø kom-
mune og leverer oppfølgningstil-
bud til LAR pasienter i byen. De 
to resterende styremedlemmene 
er brukerrepresentanter.

Styret hadde fem styremøter i 
2009, inkudert ett elektronisk, 
samt årsmøte i mars, og et nytt 
ekstraordinært årsmøte i mai 
for valg av nye styremedlemmer. 
Styret har vært medvirkende i å 
styrke og utvikle organisasjonen. 

Styret har valgt å delegere mye av 
ansvaret for den daglige driften 
til daglig leder og styrets arbeids-
gruppe.

Arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppa består av 
brukerrepresentantene i 
styret, men også andre aktive 
medlemmer deltar sporadisk i 
arbeidsgruppa. Vi ønsker gjerne 
flere interesserte brukere med i 
arbeidsgruppa.

Medlemmer 
MARBORG registrerer ikke 
aktivt medlemmer, noe som er et 
bevist valg. Vi har blitt møtt med 
mye skepsis hos brukerne når 
vi har bedt om navn og adresse 
og annen kontaktinformasjon. 
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 
altså ofte til unødvendig mistillit 
til organisasjonen.

Vi ser at mange av de vi allerede 
har registrert representerer en 
død medlemsmasse. De deltar 
ikke aktivt i organisasjonen, sva-
rer ikke på henvendelser, og på-
virker lite organisasjonens drift. 
Når vi i tillegg har et meget godt 

samarbeid med 
LARiNord som 
sikrer at vi får 
sendt ut infor-

masjon til alle i LAR i Nord Norge 
de gangene dette er nødvendig, 
har vi valgt å ikke registrere med-
lemmer aktivt.  

Dette betyr ikke at vi ikke har 
medlemmer, eller at vi ikke regis-
trerer medlemmer. Vi hadde ved 
utgangen av året nærmere 100 
medlemmer, der hoveddelen av 
disse er i LAR.

Vi tenker at antall medlemmer 
ikke er det viktigste, men organ-
isasjonens aktivitet og tilbud, og 
hvor mange disse tilbudene når.

«Vi hadde ved utgangen av året 
nærmere 100 medlemmer...»

Oppbygning og administrasjon
Årsrapport MARBORG 2009
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Styret i MARBORG samlet i Bodø for styremøte. Fra venstre: Dan Røberg, Wibecke Årst, 
Arne Luther, Carl G. Eliassen, Paul Pettersen, Asbjørn Larsen og Arne M. Moe. 

De to brukerrepresentantene Stein A. Pedersen og Svein Eriksen er ikke til stede på bildet. 

P. Pettersen er vara og ikke fast representant

Styret
Årsrapport MARBORG 2009
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Hovedkontor Tromsø 
Hovedkontoret holder fortsatt 
til i Brukerhuset, Vestregt 
66. Huset eies av Tromsø 
Kommune og disponeres gratis 
av de to organisasjonene RIO og 
MARBORG.

1. Etg og kjeller
Kafé X med storskjerm, bordten-
nis, billiard, tv-spill, matserver-
ing, barneprosjekt, kulturtilbud 
mm.

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

3. Etg: 
Kurslokaler for Tromsø Yogaskole

Utgiftene til vedlikehold og drift 
av Vestregt. 66 er delt mellom 
RIO og MARBORG, og vi har i 
året som har gått fortsatt utviklin-
gen av huset. 
Sammen har 
de to organ-
isasjonene lagt 
ned mellom en 
halv og en million kroner i dette 
arbeidet, inkludert egeninnsats 
via frivillig arbeid. Dette har også 
gitt oss mulighet til å tilby ar-
beidstrening til de brukerne som 
ønsker og har behov for denne 
type tilbud.

Ny kjellerstue med 50” flatskjerm 
og «surround» er på plass, og 
dette har gjort at vi nå har en ny 
og flott arena for sosiale sam-
menkomster. Tromsø idrettslags 
hjemmekamper blir selvfølgelig 
vist, i tillegg til champions league. 

Kjellerstua er også til utlån for de 
av kafeens brukere som ønsker å 
benytte den til feiringer av egen 
eller sine barns bursdag eller an-
dre arrangementer.

Kvinnegruppa og Herreklubben 
har også benyttet seg av denne 
muligheten for å samles til noe 
sosialt, uten at det påløper for 
mange utgifter.

Vi har også i 2009 hatt mange 
besøk fra ansatte i rusfeltet, 
politikere, direktorat og departe-

menter, samt ansatte og brukere 
fra andre deler av rusfeltet rundt 
om i landet. Dette ser vi gjerne at 
det blir mer av i årte som kom-
mer. Vi tenker jo at vi har funnet 
en del gode arbeidsmetoder, og 
vil gjerne dele denne kunnskapen 
med andre deler av rusfeltet

Administrasjon 
Administrasjonsoppgavene 
ved hovedkontoret øker for 
hvert år og etter hvert som vi 
starter opp nye prosjekter og 
tilbud, og etterspørselen etter 
brukerkompetanse er også økende 
i landsdelen. Resultatet er at den 
økte mengden arbeidsoppgaver 
skaper et akutt behov for flere 
ansatte.

Med bakgrunn i denne utfordrin-
gen valgte styret i mai 09 å fordele 
midler til en ekstra stilling knyttet 

til organisasjon-
sutvikling, intern 
struktur, øko-
nomi og andre 
administrative 

oppgaver. Stillingen ble lyst ut to 
ganger etter sommeren, og det 
kom totalt fire søkere. 

Dessverre manglet alle disse 
søkerne den kompetanse vi etter-
spurte, og vi valgte derfor å ikke 
ansette noen i denne stillingen i 
2009. 

De avsatte midlene er videreført 
til 2010, og styret vil avgjøre om 
stillingen skal lyses ut på nytt så 
snart tildelingsbrevet fra Helsedi-
rektoratet foreligger i april.

Hovedkontor og lokalavdelinger I

«Etterspørselen etter brukerkom-
petanse er også økende i lands-
delen...»

Vidar Hårvik er daglig 
leder av MARBORG

Årsrapport MARBORG 2009
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vært positivt og har også generert 
samarbeid med andre organisas-
joner. Eksempler er Landsforbun-
det mot stoffmis-
bruk-LMS og 
Landsforeningen 
for pårørende i 
psykiatrien-LPP. Gjennom dette 
samarbeidet har det blitt arrang-
ert temakafeer og temakvelder 
med foredrag m.m.

I forbindelse med rullering av 
rusmiddelpolitisk handlingsplan 
er MARBORG representert i 
arbeidsgruppa som utarbeider 
utkastet til ny plan. Øvrige med-
lemmer er leder for OK-avdeling 
som har ansvar for forebygging, 
leder for oppfølgingstjenesten 
for psykisk helse og rus, og 2 rep. 
fra kommunaldirektørens stab. 
De to sist nevnte har sammen 

med bruker-
representanten 
dratt rundt til 
alle kommu-
nens samar-

beidspartnere og andre involverte 
i rusarbeid lokalt i Bodø. Det har 
vært gjennomført intervjuer med 
samarbeidspartene om deres syn 
på hvordan situasjonen er i Bodø, 
og på hva som må gjøres. 

Her har MARBORG hatt en helt 
sentral posisjon innen rusarbeidet 
i kommunen og dette håper vi 

fortsetter også i 
2010.

Det som nå synes 
å mangle, er et brukerstyrt ak-
tivitetshus. Meningsfull aktivitet 
er helt essensielt i en rehabiliter-
ing, og brukerne ville også fått 
en større eierfølelse til organ-
isasjonens tilbud. Vi viser til side 
19 for oversikt over avdelingens 
økonomi.

Vi har fått flere aktive deltagere 
inn i organisasjonens arbeid i 
Bodø området i året som har gått. 
Dette er svært gledelig siden det 
i lokalt i Bodø er et svært dår-
lig tilbud til de rusavhengige og 
til de som ønsker seg ut fra en 
rusavhengighet. Det er derfor et 
stort behov for aktive brukere 
som i regi av MARBORG kan få 
i gang nye tilbud og prosjekter. 
Denne utviklingen kan dere lese 
mer om i årsrapporten for 2010. 

«Det som nå synes å mangle, 
er et brukerstyrt aktivitetshus...»

Avdeling Bodø 
I Bodø jobber daglig leder hoved-
saklig på systemnivå. Dette 
gjennom deltagelse i forskjellige 
råd og utvalg samt annet system-
arbeid. 

Nevnte person deltar i styrings-
grupper, referansegrupper og div. 
arbeidsgrupper. I tillegg til daglig 
leder, har også en bruker til vært 
involvert i denne type arbeid. 

Parallelt med dette arbeidet har 
to medarbeidere hatt fokus på 
kontakt med, og aktiviteter for 
brukermassen. Vi har arrang-
ert aktivitetsdag på Valnesfjord 
helsesportssenter i samarbeid 
med Nordland fylkeskommune, 
Kirkens bymisjon og andre. Vi 
har også arrangert tur til Sverige 
før jul. Her fikk alle som deltok 
mulighet til å 
kjøpe inn kjøtt, 
tobakk andre 
varer, noe som 
lettet et anstrengt 
julebudsjett for mange. I tillegg 
har vi arrangert flere allmøter 
for brukerne hvor ting som er av 
interesse for deltagerne blir tatt 
opp.

Det at organisasjonen har kontor 
sammen med Batteriet i Bodø, har 

Carl på kontoret til Avd. Bodø 

Hovedkontor og lokalavdelinger II

«Det at organisasjonen har kon-
tor sammen med Batteriet i Bodø, 
har vært positivt...»

Årsrapport MARBORG 2009
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Råd og utvalg
Det er vanskelig å skulle gi en 
komplett oversikt over de råd 
og utvalg der medlemmer av 
MARBORG er representert, men 
vi vil nevne et lite utsnitt. 

Brukerrådet for Rus psykia-
tritjenesten i  Tromsø kommune. 

RiktigRetning, som er et samar-
beidsforum bestående av lederne 
for de fem brukerorganisasjonene 
på rusfeltet. Les mer om RR i eget 
avsnitt på denne siden.  
Erfaringsnettverket som er 
Helsedirektoratets «brukerråd» 
og som ble opprettet i midten 
av 2009. Utvalget består av syv 
brukerorganisasjoner på rusfeltet.

Brukerutvalget 
ved Univer-
sitetssykehuset i 
Tromsø.  
Nye Narvik 
sykehus. Som er et arbeidsutvalg 
i forbindelse med bygging av nytt 
sykehus i Narvik.

Brukerutvalget NAV Troms. Som 
er et fylkesråd.  
Ruspolitisk råd er et utvalg 
bestående av brukere, ansatte og 
politikere og opprettet for å bedre 
tilbudet til de rusavhengige i Bodø 
kommune.

Brukerutvalget NAV Bodø. Som 
er et lokalråd. 
Ressursgruppe LAR er et samar-
beidsorgan initiert av MARBORG, 
og består av representanter fra 
oss, LARiNord og ansatte i LAR 
Teamet i Tromsø kommune. 
Samarbeidsforum er knyttet opp 
mot Arbeids og velferdsdirektora-
tet, og jobber hovedsaklig med 
fattigdoms spørsmål.

Prosjekt og styringsgrupper 
Nasjonale rettingslinjer for LAR 
og gravide. 
Tillitsperson forsøket der vi er 
representert i styringsgruppa 
både i Tromsø og Øksnes. 
Begge disse kommunene har 
valgt en partnerskaps modell 
og vil i  samarbeid med RIO og 

Råd, utvalg og styringsgrupper

MARBORG forsøke å utvikle gode 
tilbud til rusavhengige i de to 
kommunene.  
Styringsgruppa for SEPREP 
som er en videreutdanning for 
sosionomer, sykepl, vernepleiere 
og andre relaterte yrker.  
Tromsø VelVel består av de 
frivillige organisasjonene 
i Tromsø, samt 
miljøarbeidertjenesten i 
kommunen. Både Bymisjonen, 
Røde Kors, Frelsesarmeen, RIO 
og vi er representert. Målet er 
å få til en bedre koordinering 
av arbeidet med rusavhengige i 
kommunen. 

I tillegg deltar vi ofte som en form 
for konsulenter. Eksempler på 
dette er i forbindelse med op-
prettelsen av et eget tilbud til 

mennesker med 
rusproblemer 
ved MariNor i 
Hammerfest og i 
forbindelse med 

opprettelse av brukerråd ved sos-
ialtjenesten/NAV på Sortland.

Det er svært vanskelig å gi noen 
komplett oversikt over denne 
type verv og arbeidsoppgaver for 
alle i organisasjonen. Prosjek-
ter avsluttes og nye kommer til, 
representanter byttes ut og foku-
sområder endres. Nevnte verv er 
et forsøk på å gi et tverrsnitt av 
vervene. 

RiktigRetning 
Under dette punktet om råd 
og utvalg finner vi det viktigst 
å trekke frem samarbeidsforu-
met RiktigReting som består av 
PROlar, LARnett Norge, RIO, 
Foreningen for human narkotika 
politikk- FHN, og MARBORG. 
Forumet har gjort at bruker-
organisasjonene har kommet 
nærmere hverandre, fått større 
forståelse for hverandres syns-
punkter, men viktigst av alt har 
det ført til større samarbeid mel-
lom organisasjonene. Vi ser frem 
til å forsette dette samarbeidet i 
året som kommer, blant annet i 
forbindelse med utvikling av op-
plæring av brukerrepresentanter. 

«men viktigst av alt har det ført til 
mer samarbeid mellom organisas-
jonene...»
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Konferanser 
Ansatte og medlemmer i MAR-
BORG har i 2009 deltatt på en 
rekke konferanser, og har vært 
forelesere ved flere av disse. Både 
til Batteriet, NAV, kompetans-
esentrene, rusbehandling Midt-
Norge, Universitetssykehuset i 
Tromsø og mange mange andre, 
har vi hatt gleden av å bli invitert 
som foredragsholdere og forele-
sere. 

Formidling av brukerkunnskap 
og brukererfaringer er noe av 
det viktigste arbeidet vi gjør, og 
denne type oppdrag har et stort 
fokus hos oss. 

Vi har også hatt et tett samarbeid 
med Fylkesmannen i Finnmark 
der vi har arrangert flere fag og 
brukersamlinger hvor fokuset har 
vært økt bruk av 
Individuell Plan. 
Samlingene som 
har vært for 
både ansatte og 
brukere, har vist seg svært nyt-
tige, og har også har avdekket at 
brukerne stadig får manglende in-
formasjon og at de ikke får tilbud 
om Individuell Plan. 

Dette viser at det er vikig å holde 
fokuset på IP som verktøy, og at vi 
ikke må gi oss før alle rusavhen-
gige som har krav på det, har fått 
tilbud om IP. Samarbeidet med 
Fylkesmannen vil bli utvidet i 
2010, og da med særlig fokus på 
LAR.

Vi tilbyr også aktive medlem-
mer, deltagere i våre prosjekter 
og andre interesserte brukere å 
kunne øke sine kunnskaper ved 
å delta på konferanser og semi-
narer i rusfeltet. I 2009 har vi 
sendt mer enn 10 brukere på kurs, 
konferanser og samlinger. Dette 
tilbudet vil bli utvidet i 2010 ved 
at vi planlegger å kunne tilby op-
plæring av brukerrepresentanter i 
rusfeltet.

Kurs 
To av organisasjonens 
medlemmer har i 09 gjennomført 
LØFT kurs, modul II. Modul I 
vil være obligatorisk for de som På full fart til konferanse

Kurs og konferanser

blir ansatt i det nye prosjektet 
BrukerBasen. Men vi fokuserer 
mest på brukererfaringene, og 
etterutdanning er ikke et krav i de 
tilbudene vi leverer. Den viktigste 
kompetansen er og vil alltid være 
brukerkompetansen.

Undervisning 
Organisasjonens medlemmer 
og ansatte brukes i større og 
større grad som forelesere 
ved rusrelaterte utdanninger. 
Lege og sosionomstudenter, 
kommende barnevernspedagoger 
og sosionomer, samt ytterligere 
andre studenter på videregående, 
høyskole og universitetsnivå, 
har alle fått del i den innsikt 
og brukerkompetanse som 
MARBORGs medlemmer besitter. 

Vi vil fortsette å prioritere denne 
muligheten til å 
øke kunnskap-
ene om bruker-
medvirking. 
Samt synlig-

gjøre hvor viktig det er å lytte til 
brukererfaringer både i individu-
ell oppfølging, og i systemarbeid. 
Det er i utdanningssystemene vi 
kan påvirke mest, og forhåpentlig 
være med på å få på plass det 
menneskesyn og den respekt for 
denne gruppen mennesker som er 
nødvendig, og som de fortjener. 

I tillegg blir det drevet under-
visning ved Kafé X, og kafeen er 
godkjent som praksisplass for 
sosionom og barneversutdannin-
gen. Kafeen mottar også elever 
fra grunnfag Helsefag på praksis-
plass.

«Formidling av bruker-kunnskap 
og brukererfaringer er noe av det 
viktigste arbeidet vi gjør...»
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Egne prosjekter og tilbud I

Tilbake til verden – TTV 
TTV inneholdt arbeidstrening, 
kurs og sosiale tiltak i to 
arbeidstreningstilbud hvorav det 
ene var Kafé X. Prosjektet ble 
avsluttet ved utgangen av 2008 
p.g.a. manglende finansiering.

Da det i april 09 kom ny utlysning 
av midler til denne type tiltak, 
viste det seg at vi kunne søke 
overgangsmidler for to nye år, 
også for TTV.

Dessverre hadde vi allerede 
bundet opp mye ressurser i nye 
prosjekter, og vi valgte derfor kun 
å søke midler til å videreutvikle 
det arbeidstrenings tilbudet vi 
allerede hadde ved Kafé X. 

I juni ble vi innvilget midler til 
en ekstra stilling ved kafeen. 
Stillingen er direkte knyttet til 
oppfølging av de som er i ar-
beidstrening, og skal ha særlig 
fokus på disse deltagerne, på å 
utvikle flere faste aktivitetstilbud 
ved kafeen, samt jobbe for å få på 
plass individuelle NAV løsninger 
for de som er arbeidstrening hos 
oss.  
Ansettelse ble ikke gjennomført 
før i november, og det er for tidlig 
å si noe konkret om effekten av 
denne ekstra stillingen. Starten på 
2010 kan likevel tyde på at flere 
nå får arbeidstrening, at del-
tagerne føler seg mer ivaretatt, og 
at andelen aktiviteter har økt. 

Evalueringsarbeidet av TTV er 
endelig ferdig, og vi har fått over-
levert evaluer-
ingsrapporten 
for prosjektet. 
Rapporten er 
hyggelig lesning 
for oss i MARBORG, da rapporten 
synliggjør at prosjektet har vært 
en stor suksess. Både deltagerne 
og fagpersoner i kommunen har 
gitt meget positive tilbakemeld-
inger.Dette er akkurat hva vi 
trenger for å legge press på lokal-
politikerne slik at tilsvarende kan 
bli etablert i Tromsø. Vi anbefaler 
alle å ta en titt på denne evalu-
eringen, som dere finner her:  
www.marborg.no/tilbake-til-
verden

«et sosialt, trygt og utfordrende 
nettverk - for et mangfold av kvin-
ner, med ulike historier...»

Kafé X 
Konseptet Kafé X er eid av Rus-
misbrukernes Interesseorgan-
isasjon - RIO, og blir drevet i 
tett samarbeid med MARBORG. 
Lokalene tilhører Tromsø kom-
mune og de to organisasjonene 
disponerer disse gratis.

Som vi allerede har nevnt i lengre 
foran i rapporten så er samar-
beidsprosjektet Kafé X i stadig 
utvikling. Nye tilbud er kommet 
til, og antall besøk har økt kraftig. 

Hovedfinansier-
ingen av tilbudet 
har kommet fra 
Helsedirektora-
tet via prosjekttilskudd til RIO. 
2009 er siste år for denne finan-
sieringskilden, og Tromsø kom-
mune går inn med kr 450 000,- 
fra og med 2010. Vi håper dette 
ikke får konsekvenser for driften, 
selv om beløpet er helt i under-
kant av hva som er nødvendig for 
å drive tilbudet. 

Disse pengene dekker kun en 
stilling, og hvor pengene til selve 
driften, mat, kaffe og andre nød-
vendigheter skal komme fra, er 
foreløpig et ubesvart spørsmål. Vi 
håper derfor at Helsedirektora-
tet ikke kutter sin bevilgning til 
kafeen helt, men at vi kan få til en 
glidende overgangsordning som 
sikrer at kafeen fortsetter å bestå 
som det unike tilbudet den er.

MARBORGs største bidrag til 
kafeen har i 2009 vært et driftstil-

skudd på nær-
mere seksti tu-
sen kroner. Fra 
og med novem-
ber og videre inn 

i neste år vil prosjekttilskuddet til 
en ekstra stilling ved kafeen være 
det mest vesentlige. 

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

Kvinnegruppa 
Kvinnegruppa var i 
utgangspunktet etablert for å 
skape et fellesskap blant kvinner 
tilknyttet LARiNord. Grunnet lav 
oppslutning fra disse åpnet vi opp 
gruppa også for andre kvinner 
med avhengighets problemer. 

I 2009 ble det gjennomført en del 
møter i Vestregt 66, kinoturer og 
kafé besøk. Desverre var del-
tagernes oppmøte sporadisk, og 
gruppa var langt fra å være den 

selvhjelpsgrup-
pen vi ønsket 
den skulle være. 
Vi avviklet 
derfor Kvin-

negruppa i sin daværende form, 
og startet på nytt med å forsøke å 
etablere en selvhjelpsgruppe for 
kvinner i LAR.

Det ble sendt ut brev til alle kvin-
ner i LAR, i Tromsø og omegn der 
de ble oppfordret til å ta kontakt, 
samt komme på første møte. Av 
30 tilskrevne kvinner var det kun 
fem som ga tilbakemelding om at 
de ville være med. Dette var min-
dre respons enn vi hadde håpet 
på, men nok til å gå i gang med å 
etablere gruppa. 

Wibecke og Eliasbeth i TTV

«Dette er akkurat hva vi trenger 
for å legge press på lokalpolitik-
erne..»
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Det at vi gjennomførte denne 
endringen i gruppa gjorde at 2009 
ble et år hvor vi måtte redefinere 
gruppas formål og målgruppe. Vi 
håper at vi ser gevinsten av dette 
i 2010.

Utgiftene har vært noe lavere enn 
vi regnet med. En av de største 
grunnene er at vi ble nødt til å fly-
tte et sosialt tiltak til januar 2010, 
istedenfor å gjennomføre det i 
desember - 09 som var den op-
prinnelige planen.  Dette førte til 
at utgiftene som var tenkt i 2009, 
nå først blir synlig i regnskapet 
for 2010. Vi får bare håpe at dette 
ikke medfører at vi mister eller 
får redusert tilskuddet til Kvinne-
gruppa i året som kommer.

De erfaringene vi har opparbeidet 
oss rundt det å drive selvhjelps 
og nettverksgrupper over flere år, 
er uhyre viktige, og de vil påvirke 
etableringen av den nye Kvin-
negruppa og andre tilsvarende 
grupper i fremtiden.

Kvinnenettverket CORA 
Kvinnegruppa til MARBORG 
er også med i det felles 
kvinnenettverket CORA. 

Kvinnenettverket CORA ble 
etablert og er drevet av 5 ulike 
organisasjoner. RIO, Røde Kors 
Nettverk, Kirkens sosialtjeneste, 
Tromsø bymisjon og MARBORG.

Nettverket består av kvinner som 
er eller har blitt utsatt for vold 
eller incest. De har avhengighets 
erfaringer, eller erfaringer med 
psykiske lidelser, eller fra soning i 
fengsel. Det er også samlet mange 
andre historier og erfaringer i net-
tverket. Det at vi har ”en historie” 
er vår felles plattform. 

Her drar vi på turer og teater, og 
har mange andre sosiale og fysis-
ke aktiviteter. En fantastisk arena, 
hvor man bygger nye nettverk og 
skaper nye relasjoner.

Egne prosjekter og tilbud II
Årsrapport MARBORG 2009

Side 17



Mannsgruppa 
Manngruppa har i løpet av året 
skiftet navn til Herreklubben 
Hårek.

Arbeidsgruppa for Herreklubben 
ble opprettet på slutten av 2008 
og består av representanter fra 
de samme organisasjonene som 
står bak Kvinnenettverket Cora, 
bortsett fra Tromsø Bymisjon. 
Målet er å tilby rusfrie aktiviteter 
minimum en gang i måneden, 
og forbeholdt menn. Vi håper på 
denne måten å få tilsvarende pos-
itiv effekt av dette tilbudet, som 
vi har hatt med Kvinnegruppa og 
Kvinnenettverket Cora.

Det har vært arrangert tolv 
sosiale tilbud med relativt bred 
spredning i aktivitetstype. Som 
eksempler kan nevnes, pizza og 
kinokvelder, bowling, laserskyt-
ing. Besøk på teater, hytteturer, 
deltagelse på Idrett mot rus og 
slalåmtur til Riksgrensen. 

Det er deltagerne selv som be-
stemmer innholdet i tilbudet. De 
møtes tidlig i halvåret og planleg-
ger for seks mnd. fremover. Det vi 
ser er at det burde vært arrangert 
tilbud fra Herreklubben oftere, 
noe vi håper kan bli mulig dersom 
vi får positivt svar på vår klage 
på søknadwn om midler til dette 
tilbudet. I året som har gått har 
organisasjonene brukt av sine ge-
nerelle budsjetter til sosiale tiltak 
og aktiviteter.

Brukerbasen - BB 
BB et brukerstyrt 
og rusfritt bo og 
oppfølgingstilbud 
til mennesker med 
rusproblemer som 
kommer ut fra 
institusjon eller 
fengsel. 

Tilbudet er et samarbeid mellom 

MARBORG og Tromsø kommune, 
der RIO er søkerinstans hos Helse 
og rehabilitering.

Prosjektet har et samlet drifts-
budsjett på ca 1,8 millioner i året 
der halvparten av finansieringen 
kommer fra Helsedirektoratets 
tilskudd til oppfølging av LAR 
pasienter, og den andre halvdelen 
fra stiftelsen Helse og rehabiliter-
ing.

Planen var at tilbudet skulle starte 
opp i 2009. Meget sen saksbehan-
dling i kommunen og problemer 
med fordeling av utgifter til op-
pussing av bygningsmassen der 
tilbudet skulle opprettes, gjorde 
at dato for inntak nå er sjette april 
2010. 

Tiden som har gått er blitt brukt 
godt, og oppussning av eiendom-
men, innkjøp av innbo og arbeid 
med husregler, samarbeidsavtaler 
og lignende er nå sluttført. Vi 
er nå meget spente på hvordan 
brukerne vil ta i mot tilbudet, 
som har vært sterkt etterspurt i 
miljøet.

På BrukerBasen vil beboerne få 
hjelp til å skaffe seg egen eg-
net bolig, det vil bli tilbudt ar-
beidstrening, sosiale aktiviteter 
og diverse kurs. Det vil altså bli 
tett oppføling ved dette tilbudet, 
og det vil være nulltoleranse for 
rusbruk.

Sosiale tiltak 
De fleste av de tilbud MARBORG 
leverer til brukermassen 
inneholder sosiale tiltak. Dette 
kan spenne fra sport og aktiviteter 
i skog og mark, til kultur og 
hobbyaktiviteter. Vi har helt 
siden organisasjonens spede 
begynnelse hatt stort fokus på 
denne type tilbud, særlig siden 
det i svært liten grad finnes 
tilrettelagte tilbud av denne typen 
til mennesker med rusproblemer.

Vi tenker at det er to hovedvilkår 
som må være på plass dersom det 
skal være mulig å komme seg ut 
av en rusavhengighet, det ene er 
en trygg bolig i rusfrie omgivelser, 

Egne prosjekter og tilbud III

det andre er meningsfulle 
aktiviteter. Vi har i størst mulig 
grad ønsket å tilby denne type 
hjelp til den enkelte bruker, 
noe som ser ut til å være svært 
suksessfullt frem til nå.

Dersom du er interessert i mer 
informasjon om våre prosjekter 
og tilbud, kan du besøke denne 
nettadressen: 
www.marborg.no/prosjekter 
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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 utly-
sningen av midlene, ved at vi er 
representert i styringsgruppene 
til forsøket i to av de 30 kommu-
ner som er tildelt prosjektmidler, 
og ved at vi er representert i den 
nasjonale referansegruppen. 

Begge disse kommunene har valgt 
en partnerskapsmodell. Partner-
skapet er da et samarbeid mellom 
de respektive kommunene, og 
brukerorganisasjonene RIO og 
MARBORG der samarbeidsavtal-
er er opprettet.

Eksterne prosjekter

Erfaringer fra TP forsøket 
Det viser seg at dette kan være et 
vanskelig tilbud å få på plass. Det 
å være ansatt i en kommune og 
samtidig skulle være «vakthund» 
og bjeffe høyt når bl.a. 
kommunen ikke oppfyller sine 
lovpålagte tjenester, skaper store 
utfordringer i det daglige arbeidet 
for TP personene.

Vi kan trygt si at det har vært 
større utfordringer i Øksnes enn 
i Tromsø kommune, som er de to 
styringsgruppene vi deltar i. Og vi 
tror at dette har bakgrunn i valget 
av gjennomføringsmåte. I Tromsø 
er TP ansatt i kommunen, mens 
Øksnes har valgt å ansette TP i 
Øksnes Asvo. Sistnevnte løsning 
har vært med på å skape et dårlig 
eieforhold til forsøket fra kommu-
nens side, og enkelte ansatte har 
nok også følt at opprettelsen av 

TP stillingene 
har vært en 
mistillit til deres 
eget arbeid.

Det er derfor på sin plass å si 
at målet med TP forsøket er at 
sterkt hjelpetrengende rusavhen-
gige skal få et bedre tilbud. Dette 
burde være et mål for alle som 
jobber i rusfeltet, og dersom noen 
som jobber i dette feltet føler seg 
truet av at tilbudet styrkes, er det 
vår oppfattning at de bør finne seg 
noe annet å gjøre, som fortrinns-
vis ikke er å arbeide med men-
nesker.

Det er likevel ikke tvil om at TP 
forsøket har hjulpet mange ru-
savhengige som «satt fast» i sys-
temet. Disse har nå fått hjelp til å 
komme videre, de har fått oppfylt 
sine rettigheter, og de TP ansatte 
har her oppfylt sin rolle som 
«los» i et vanskelig og uoversiktlig 
system, på en god og medmen-
neskelig måte.
 

Det kan være lurt.... 
hvis du fant denne rapporten 
interessant, å gå inn på våre 
nettsider og lese mer om de 
forskjellige tilbudene, prosjektene 
og annet som vi til daglig jobber 
med.

Her finner du også rapporter fra 
tidligere år, prosjektbeskrivelser, 
og innmeldingsskjema til organ-
isasjonen. 

Det er fint om du ønsker å støtte 
oss, om ikke med annet enn det å 
melde deg inn i organisasjonen.

Alle kan bli medlemmer i MAR-
BORG, selv om du må være i LAR 
for å kunne ha full stemmerett 
på årsmøtet. En innmelding er 
jo også en støtteerklæring til det 
arbeidet vi gjør, og vil gjøre oss 
mer slagkraftig i diskusjonene vi 
har med systemet.

Vi har i året som gikk lagt om net-
tsidene våre og fått nytt design. 
Dersom du synes noe mangler, 
om det er informasjon du ikke 
finner, eller annet du ønsker å gi 
oss tilbakemelding på, så finner 
du e-post adressene på nettsiden. 
Her finner du også et eget søkefelt 
dersom det er noe spesiellt du 
leter etter.

Tilbakemeldinger er alltid bra, 
og vi ser gjerne at akkurat du tar 
kontakt med oss.

Mer informasjon finner du på: 

Web: www.marborg.no
E-post: post@marborg.no

«det er likevel ikke tvil om at TP 
forsøket har hjulpet mange ru-
savhengige...»

Årsrapport MARBORG 2009

Side 19



Økonomi

Kort om økonomi 
Hovedkontoret i Tromsø er ansvarlig for økonomi, søknader og rapportering for hele organisasjonens drift 
og prosjekter. 

Regnskapstjenester kjøpes fra Tromsø Regnskap, og revisjon er utført av revisjonsselskapet Dørum og Nor-
dstrøm.

MARBORG hadde i 2009 et positivt resultat på kr 1 527 073,- 

Bakgrunnen for det store overskuddet er at vi kom sent i gang med prosjektet BrukerBasen. Her hadde vi 
ca kr 800 000 resterende ved årsskiftet. Videre ble det ikke ansatt noen i TTV prosjektstillingen før i no-
vember, og overskuddet her utgjør nærmere kr 450 000. Styret har også fordelt noe under kr 300 000,- til 
en ekstra administrativ stilling som vi ikke fikk besatt, midler som er på konto. Avd. Bodø har et mindre 
overskudd som i sin helhet er midler fra Fylkesmannen i Nordland og som skal benyttes til aktivitetstilbud 
til brukermassen i 2010.

Det er vikig at våre tilskuddsytere forstår at dette overskuddet ikke er generelle driftsmidler, 
men midler knyttet til spesifikke prosjekter og aktiviteter. Disse overskytende midlene er 
selvsagt rapportert til de respektive tilskuddsyterne, og vil bli benyttet til de respektive pros-
jekter og tiltak.

Samlede inntekter og utgifter
Post  2008 2009 
Inntekter  985 793 2 795 000 
Utgifter  1 225 797 1 267 957 
Renter  525 2 833 
Balanse  -239 478 1 529 876 

Oversikt Pr. Avd. MARBORG 2009
Avdeling Tildelt Lønn Andre utgifter SUM utgifter Renter Rest 
         
101 Drift 1 155 000 466 637 377 027 843 665 982 312 317 
102 Kafé X 30 000 0 56 675 56 675 0 -26 675 
103 Kvinnegruppa 20 000 0 4 060 4 060 0 15 940 
104 TTV 510 000 40 079 118 902 158 981 432 351 450 
105 BrukerBasen  950 000 1 036 106 220 107 256 1 383 844 127 
106 Avd. Bodø 130 000 0 97 320 97 320 36 32 716 
         
SUM   2 795 000 507 752 700 505 1 267 957 2 833 1 529 875 

På konto pr 31.12.2009
Kontoer På konto 
   
Driftskonto MBRG 414 188 
Prosjektkonto TTV 509 820 
Prosjektkonto BB 844 366 
Driftskonto Bodø 39 196 
Lønnskonto DNB 268 917 
Skattetrekkskont DNB 2 125 
   
SUM   2 078 612 
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Til sist...

Noen ord fra daglig leder

Fort har tiden gått siden jeg i 2003 fikk det for meg at jeg skulle 
oversette en informasjonsfolder om Suboxone®. Den eneste utgaven 

som var tilgjengelig fra kommunens oppfølgingstjeneste var nemlig på 
amerikansk engelsk, meget vanskelig engelsk sådan, og jeg tenkte at det 
kunne være lurt om brukerne fikk en norsk versjon.

Rehabilitert som oversetter tuslet jeg meg nå videre i LAR, og både 
jeg og andre la kjapt merke til at det var mange som ble skrevet 

ut, ja skrevet ut i hytt og pine, for å si det på godt norsk. Vi var nemlig 
underlagt det som i dag heter LAR Midt, og de både hadde og har, en 
utskrivningspolitikk som virker noe drastisk, for å si det pent.

Alle snakket vi mye om dette, vi som var kommet inn i LAR, og «alle» 
var enige og sa «det må vi gjøre», da jeg slang frem et forslag om å 

etablere en brukerorganisasjon som skulle kjempe for våre rettigheter. 
Rettigheter både til oppfølging, riktig medisinering, og annet innen behandlingstilbudet. Det vil si, de syn-
tes det var en god idé helt til det ble snakk om å gjøre noe, da var det en brå slutt på initiativet. 

Mange var vi ikke, bare tre jenter var med på de første møtene, men de «fade’et» ut, og der satt jeg igjen 
alene. Heldigvis kom det andre til, og det første tilskuddet fikk vi i 2004, og var på kr 3 000- fra rus 

og psykiatritjenesten i Tromsø. Disse skulle brukes til å arrangere julebord til oss i LAR, noe vi også gjorde. 
Men det sier seg selv at med et beløp av den skala, så måtte vi gjøre det meste selv. Lill, som da var nestled-
er gjorde en kjempejobb, og det ble en ganske koselig julesamling. Penger er som kjent ikke alt. 

Alltid er det morsom å tenke tilbake på den utviklingen MARBORG har hatt. Fra de skarve kr 3000- i 
2004, til i 2009, da vi hadde driftsinntekter på nesten 2,8 millioner. For disse pengene leverer vi blant 

annet seks forskjellige tilbud til brukerne, alle med fokus på rusfrihet som endelig mål.

Rusfrihet er bra, men det smerter oss at vi ikke har klart å nå gruppen som fortsatt ruser seg. Problemet 
er hvor man skal begynne. Det er så mye som mangler, for alle rusavhengige. Både i oppfølging/inte-

grering, og innenfor behandlingstilbud. Det er for få behandlings- og avrusningsplasser. Og er man så hel-
dig å få avrusning, så er det å tro på julenissen å tro at man kan dra rett derfra og i rusbehandling. Hvorfor 
tror de folk gidder å avruse seg? For å flytte hjem til «pusher hospitset» sitt igjen?

Brukeren er heldig hvis han er rusavhengig i Tromsø. Det er ikke alle byer som har et LAR team, eller en 
rus og psykiatritjeneste. Og selv om de er for få til å følge opp alle, og ikke alt er like bra, så finner du 

mange mennesker her, med både gode holdninger, ideer, og mål. 

Og ikke alle steder har sterke bruker organisasjoner heller, og RIO, LARnett, PROLar, FHN og MAR-
BORG gjør alle en kjempejobb hver eneste dag. Og sjelden går de ansatte hjem etter syv og en halv 

times arbeidsdag, her tas både helg og helligdager i bruk. Vi må rett og slett bli flinkere til å ta fri, når vi har 
fri, mange av oss. 

Ressurser har vi, men vi kan dessverre ikke være alle steder, og i alle fall ikke samtidig, ikke noen av oss, 
og alle brukerorganisasjonene på rusfeltet har et stort udekket behov for flere aktive og engasjerte med-

lemmer. Så hvis du føler at du brenner for å hjelpe andre som har samme problemene som du selv har hatt, 
så må du selvsagt ta kontakt med oss. Sjekk opp alle de forskjellige organisasjonene, og meld deg inn i den 
som stemmer best med dine tanker og meninger, det ville vi blitt glad for, alle sammen.

Gode råd er dyre heter det, og dessverre er det fortsatt bruk for oss, og det vil være bruk for oss i mange 
mange år fremover. Vi kan bare håpe at kommuner og helseforetak snart får opp øynene og ser at det 

finnes store ubenyttede ressurser i oss tidligere rusavhengige. GI DEM EN JOBB, de som er skikket til det, 
la dem bruke sin erfarings- og realkompetanse til noe nyttig! Bedre skole for å jobbe med mennesker, enn 
en tilbakelagt ruserfaring skal du lete lenge etter! Ha en fantastisk sommer og et riktig flott år alle sammen.

Vidar Hårvik
Daglig leder 
MARBORG
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