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MARBORG (Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon) er en brukerorganisasjon på 
rusfeltet med hovedfokus på rusavhengige i LAR (legemiddelassistert rehabilitering), men har også medle-
mmer som ikke er i LAR, og leverer tilbud til alle rusavhengige som har behov vi kan være med på å dekke. 
Organisasjonen ble stiftet 1. juni 2004 og er helt og fullt brukerstyrt. 

Organisasjonen ble startet med en målsetning om å styrke samarbeidet mellom pasient/bruker og behan-
dlingssystemet, øke den enkelte brukers rehabiliteringspotensial gjennom læring og sosial trening, gi bruke-
rne 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, trygge rusfrie møtesteder og rusfrie boliger, er eksempler på tilbud vi driver eller samarbeider 
med andre organisasjoner om å drive. Alle disse tilbudene kan du lese mer om lengre ut i denne rapporten.

Denne årsrapporten gir en kort oversikt over organisasjonens drift og prosjekter i 2011, 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. Brukerstyring er grunnste-
nen i alle våre tilbud, og det ser ut til at dette er en metode som virker særlig godt for gruppen ruasvhengige.

MARBORG ønsker fortsatt at flere aktive og engasjerte brukere skal velge å bruke mer av sin tid og res-
surser på organisasjonen. Da vil vi kunne gi 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 avhengige av dere brukere, slik at vi kan utvikle oss og stadig bli en bedre og mer vidtfavnende organ-
isasjon. Derfor trenger vi flere tidligere rusavhengige som kan være aktive i MARBORG, og tilføre oss enda 
bredere kunnskaper. Økning av erfaringskunnskap er noe vi også samarbeider med de andre brukerorgan-
isasjonene for rusavhengige om, blant annet gjennom samarbeidsforumet RiktigRetning.

Vi håper 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. Ta 
gjerne kontakt også om du trenger noe å fylle dagene med. Ledigang er roten til rus, for å lett omskrive et 
kjent ordtak.

Brukere, ansatte, undervisningsinstitusjoner og andre aktører i rusfeltet, har vært flinke til 
å benytte seg av brukerkompetansen i MARBORG i 2011, 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. Vi har også støttemedlemmer, slik at alle som ønsker kan bli medlem.
•	 Organisasjonens tilbud er tilgjengelig for alle tidligere og aktive rusavhengige. Våre ansatte og 

frivillige har alle egen tilbakelagt ruserfaring.
•	 Brukere, pårørende, ansatte, og alle andre med interesse i rusfeltet generelt, og i LAR spesielt, kan ta 

kontakt i forhold til tilbud, informasjon og dialog mm.

MARBORGs mål…
•	 Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate sin rusavhengighet og skape seg et rusfritt liv. 

Eller oppnå et redusert misbruk og 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 igangsette 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, regionale 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 som har hatt rusproblemer.
•	 BrukerBasen. Korttids bo og oppfølgingstilbud etter institusjon eller fengsel.

Tilbud og målsetninger
Årsrapport MARBORG 2011
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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 2010 har MARBORG støttet driftene av kafeen med midler til en stilling samt over kr 100 
00- i driftstilskudd over en lengre periode. 

Stillingen jobber med styrkning og videreutvikling av arbeidet med arbeidstrening, som kom i gang gjen-
nom etableringen av TTV prosjektet. I tillegg jobber den ansatte med å etablere flere faste tilbud på kafeen. 
Kafé X er derfor også en del av MARBORG sitt organisasjonskart.

Organisasjonskart 2011
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Årsmøtet  
Organisasjonens øverste organ 
er årsmøtet som er åpent for alle 
organisasjonens medlemmer. 
Årsmøtet er også åpent for 
støttemedlemmer og andre som 
er interessert i organisasjonens 
drift og tilbud.

Styret 
Styret skal bestå av fem 
brukerrepresentanter og tre andre 
mennesker med ulik tilknytning 
til rus og rusfeltet. Styret har 
bestått av følgende medlemmer i 
2011:

• Wibecke Årst

• Asbjørn Larsen

• Carl G. Eliassen

• Paul Pettersen

• Merethe Ellingsen

• Arne Luther

• Georg Høyer

• Siv Fredagsvik

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 
lokalpolitiker i 
Tromsø samt an-
satt i fiskeridirek-
toratet, og G. Høyer er professor 
i sosialmedisin ved Universitetet 
i Tromsø. S. Fredagsvik jobbet i 
Bodø kommune da hun ble valgt 
inn i styret, men jobber nå på 
LARiNord sin avd. i Bodø, altså i 
spesialisthelse tjenesten. Har kun 
deltatt på ett styremøte før hun 
sa fra seg vervet. De to resterende 
styremedlemmene er brukerrep-
resentanter. Vi har manglet en 
representant fra rusfeltet i Trom-
sø, men dette er på plass i 2012.

Styret hadde tre styremøter i 
2011, samt årsmøte i juni. 

Styret har vært medvirkende i å 

styrke og utvikle organisasjonen, 
men 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. 
Gruppa har møttes gjevnlig i 
året som har gått.  I tillegg til 
arbeidsgruppa har de ansatte i 
org. hatt faste planleggingsmøter 
gjennom året.

Medlemmer
MARBORG jobber ikke aktivt for 
å registrere medlemmer, noe som 
er et bevist valg. Vi har blitt møtt 
med mye skepsis hos brukerne 
når vi har bedt om navn og adres-
se 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.

Mange av de vi allerede har 
registrert deltar ikke aktivt i 
organisasjonen, svarer ikke på 
henvendelser, og påvirker lite or-
ganisasjonens 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 reg-
istrerer medlemmer. Vi har i det 
siste fått flere nye og har nå over  
120 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 brukere disse til-
budene når.

«Dette betyr ikke at vi ikke har 
medlemmer, eller at vi ikke regis-
trerer medlemmer...»

Oppbygning og administrasjon
Årsrapport MARBORG 2011
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Foto av MARBORGs styre for 2012. Fra venstre: Carl G. Eliassen, June Rustad, Georg Høyer, 
Asbjørn Larsen, Arne Luther, Wibecke Årst, Tom E. Lindrupsen og Merete Ellingsen.

Styret i MARBORG
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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 arbeidstrenings 
tilbud, storskjerm, bordtennis, tv-
spill, matservering, 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 MAR-
BORG, og vi har 
i året som har 
gått fortsatt utviklingen av huset. 

I lokalet finnes også kjellerstue 
med 50” flatskjerm og «sur-
round» noe som gjør at vi har 
en flott arena for sosiale sam-
menkomster. Tromsø idrettslags 
hjemmekamper blir selvfølgelig 
vist, i tillegg til annen sport. 

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 2010 hatt svært 
mange besøk fra ansatte i rusfel-
tet lokalt, politikere, og ikke minst 
ansatte og brukere fra andre deler 
av rusfeltet rundt om i landet. 
Dette ser vi gjerne at det blir mer 
av i året som kommer. 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 fortsatt 
økende over hele landet. 
Resultatet er at den økte mengden 
arbeidsoppgaver har skapt et 
akutt behov for flere ansatte.

I 2009 ansatte vi en organisasjons 
sekretær i halv stilling. Stillingen 
var tenkt knyttet til organisa-
sjonsutvikling, intern struktur, 
økonomi og andre administrative 
oppgaver men som har kun jobbet 
med intern regnskapsføring i året 
som har gått.

Dessverre har dette ført til at 
arbeidspresset 
på daglig leder 
ikke har lettet 
nevneverdig, og 
vi ser etter nye 

løsninger for 2012. 

Problemet vi, og de andre bru-
kerorganisasjonene på rusfeltet 
har, er at det er svært vanskelig å 
få midler til stillinger. Da særlig 
stillinger innen drift av organisa-
sjonene. 

Det er klart at kun én ansatt i 
organisasjonsdriften, er for lite. 
Særlig når organisasjonen driver 
flere prosjekter i tillegg til sine 
vanlige oppgaver som brukeror-
ganisasjon. Vi håper derfor at en 
reell styrking av organisasjonene 
er på vei i 2012.

Hovedkontor og lokalavdelinger 

«...arbeidspresset på daglig leder 
har dessverre ikke lettet nevnever-
dig..»

Vidar Hårvik er daglig 
leder av MARBORG

Årsrapport MARBORG 2011
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Nordlandssykehuset. På 
Nordlandsykehuset har han 
også jobbet i RESO (region-
samarbeidet mellom salten-
kommunene og sykehuset) 

Her har leder 
for Avd. Bodø 
vært pasientenes 
representant 

når NSSH og kommunene 
har forhandlet frem 
samhandlingsavtalene mellom 
kommunene og sykehuset.

I ruspolitisk råd i Bodø har 
MARBORG skiftet representant 
i 2011, da leder i organisasjonen 
overlot vervet til nestleder. I 
tillegg til de råd som er nevnt 
sitter leder i Brukerutvalget for 
Sykehus-apotekene i helse nord. 
Dette vervet ble han utpekt til fra 
brukerutvalget i NSSH. 

På nasjonalt 
hold har leder 
i Bodø også 
representert 
organisasjonen 
i Samarbeidsforum og 
Kontaktutvalget som tre ganger 
i året har møte med øverste 
politiske ledelse i arbeids og 
velferdsdepartementet.

I tillegg har vi også jobbet i en 
del arbeidsutvalg hvor vi spesielt 
nevner et flerårig prosjekt for å 

bygge boliger for mennesker med 
både rus og psykiatri-diagnose 
i tillegg til boliger for eldre 
rusavhengige med somatiske 
lidelser. Dette arbeidet var 
nærmest ferdig da naboprotester 
fikk den politiske ledelse til å 
bøye av. Pr i dag vet vi ikke hvor 
tilbudet blir lokalisert.

Ellers har både leder og 
nestleder deltatt på Rusforum 
Nordlands årlige seminar. 
Også Fagrådets seminarer 
og konferanser har vi deltatt 
på. Lokalt har vi vært med og 
arrangert temakafeer, hvor 
målet har vært å skulle inspirere 
brukere med enten rusproblemer 
eller psykiske utfordringer.

Rusfri møteplass ala Kafé X er 
noe vi lenge har forsøkt å få opp å 
gå i Bodø. Arbeidet har fortsatt i 

2011, men det ser 
dessverre ut til at 
kommunen ikke 
klarer å komme 
opp med egnede 
lokaler. Dette 

selv om MARBORG har påtatt 
seg å drive møteplassen for egne 
midler. Arbeidet fortsetter i 2012, 
dette er noe vi skal få til.  

Du finner informasjon om Avd. 
Bodø også lengre ut i rapporten.

«det ser dessverre ut til at kom-
munen ikke klarer å komme opp 
med egnede lokaler...»

Avdeling Bodø
I 2011 har en person vært del-
ansatt i MARBORG Avd. Bodø, 
og i hovedsak en har jobbet fast 
som frivillig Begge er tidligere 
rusavhengige og 
er i LAR. Det er 
klart at antall an-
satte/frivillige er 
avgjørende i forhold til hvor høyt 
aktivitetsnivå det er mulig for oss 
å holde lokalt. Vanskeligheten 
med å få inn stillingsmidler, og 
mangelen på mulighet for å kom-
pensere aktuelle frivillige, gjør det 
vanskelig å rekruttere nye engas-
jerte medarbeidere.
Avd.  Bodø har i 2011 hatt 
noenlunde samme aktivitet 
som i de foregående år. Vi 
har arrangert aktivitetsdag på 
Valnesfjord Helsesportsenter 
sammen med Kirkens bymisjon, 
fylkesmannen i Nordland og 
Bodø Industri. Tilbudet er rettet 
mot mennesker med rus og/eller 
psykiske problemer i Bodø og 
Fauske kommune. I år var det ca. 
25 brukere til stede sammen med 
ansatte fra de to kommunene, 
Kirkens Bymisjon, og andre 
frivillige. 

I 2011 er det leder og nestleder 
som har vært mest aktive, og leder 
sitter i Brukerutvalget i NAV 
Bodø, og i Brukerutvalget for 

MARBORG Avd. Bodø

«...i 2011 har en person vært del-
ansatt i MARBORG Avd. Bodø...»
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Råd og utvalg
Deltagelse i råd, utvalg, prosjekt/
styringsgrupper, arbeidsgrupper 
og andre fora, er en av MAR-
BORGs viktigste arbeidsoppgaver 
på systemnivå. Dette er arbeid 
som er med på å forme tilbudet 
til mange aktive rusavhengige, 
og mange som er på vei ut av en 
rusavhengighet. 

Det er vanskelig å skulle gi en 
komplett oversikt over de råd og 
utvalg der medlemmer av MAR-
BORG er representert, men vi vil 
gjerne nevne noen. 

På kommunalt nivå er det i Trom-
sø og Bodø kommune vi har flest 
verv. Hva vi gjør i Bodø finner du 
under avsnittet om denne lokala-
vdelingen. I Tromsø har vi fortsatt 
representanter i Brukerrådene for 
Rus og psykia-
tritjenesten og 
Boligkontoret. 
I tillegg har 
representanter 
fra organisasjonen deltatt i en 
rekke styrings, prosjekt og ar-
beidsgrupper relatert til en rekke 
forskjellige etater og instanser 
som jobber opp mot mennesker 
med rusproblemer i kommunen. 
Eksempler er bolig og oppfølging, 
arbeids og aktivitetstiltak samt 
andre fokusområder.

På fylkesnivå har vi representan-
ter i NAV Troms, Forum for rus 
og psykisk helse (Fylkesmannen i 
Troms m. fler), Rusforum Finn-
mark og Rusforum Nordland.

Bruker ROP, som er et samar-
beidsforum bestående av bruker-
organisasjonene på rus og psyki-
atri feltet, og er knyttet opp mot 
Helsedirektoratet.

Ressursgruppe LAR er et samar-
beidsorgan initiert av MARBORG, 
og består av representanter fra 
organisasjonen, LARiNord og 
ansatte fra Sosialtjenesten SMS i 
Tromsø kommune.

Samarbeidsforum er knyttet opp 
mot Arbeids og velferdsdirektora-

Råd, utvalg og styringsgrupper

tet, og jobber hovedsakelig med 
fattigdoms spørsmål.

Fagrådet for rusfeltet har for 
tiden daglig leder av MARBORGs 
hovedkontor som representant 
for brukerorganisasjonene, i sitt 
styre.

Prosjekt/styringsgrupper
I forhold til Tillitsperson forsøket 
har vi i fortsatt representanter i 
styringsgruppa både i Tromsø og 
Øksnes. Begge disse kommunene 
har valgt en partnerskaps modell.

Stafettpinnen er et Tromsø kom-
mune prosjekt med fokus på å 
skape arbeids og aktivitetstiltak 
til både aktive og tidligere ru-
savhengige. Å skape en skriftlig 
oversikt over tilgjengelige tilbud 

til gruppen, er 
også et fokus i 
dette arbeidet. 
Vi ser frem til at 
vi i 2012 skal ha 

på plass en oversikt over denne 
type tilbud, slik at brukere med 
behov for denne type tilretteleg-
ging skal kunne orientere seg i 
mengden av tilbud som finnes i 
kommunen.

I tillegg til dette arbeidet deltar vi 
ofte som en form for konsulenter. 
Eksempler på dette er flere, og 
denne type oppdrag skjer ofte i 
forbindelse med oppretting av 
nye tilbud i kommuner der vi ikke 
har anledning til å delta i pros-
jekt eller styringsgrupper på fast 
basis.

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. 

«... Fagrådet har for tiden daglig 
leder for MARBORGs hovedkon-
tor, som brukerrepresentant...»
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Konferanser
Ansatte og medlemmer i MAR-
BORG har i også 2011 deltatt på 
en rekke konferanser, og har vært 
forelesere ved flere av disse. 

Vi har hatt gleden av å bli invitert 
som foredragsholdere og forele-
sere av både Kriminalomsorgen, 
Fylkesmenn, universiteter og 
høyskoler. Vi er svært glade for 
at de kunskaper organisasjonens 
frivillige og ansatte bestitter, nyt-
tiggjøres i opplæringsøyemed.

Formidling av brukerkunnskap 
og brukerer-
faringer er noe 
av det viktigste 
arbeidet vi gjør, 
og denne type 
oppdrag har et stort fokus hos 
oss, og er noe vi prioriterer høyt.

Undervisning
Organisasjonens medlemmer og 
ansatte brukes i større og større 
grad som forelesere ved rusrelat-
erte utdanninger. Lege og sosion-
omstudenter, kommende barnev-
ernspedagoger og sosionomer, 
samt ytterligere andre studenter 
på videregående, høyskole og 
universitetsnivå, har alle fått del i 
den innsikt og brukerkompetanse 
som MARBORGs medlemmer 
besitter. 

Skal vi trekke frem noe spesielt, 
Små det være at vi sammen med 
Fylkesmannen i Finnmark har 
undervist to ganger for turnusle-
gene i fylket. Men det viktigste 
arbeidet i dette fylket har nok 
vært gjennomføringen av Kurs i 
rusmedisin som vi planla og gjen-
nomførte sammen med Fylkes-
mannen, KoRus Nord, og Finn-
mark legeforening. Kurset var 
svært informativt og det deltok 
mellom 20-30 fastleger fra fylket. 
Planen er at dette konseptet skal 
«eksporteres» til de andre to nor-
dlige fylkene.

Kurs og konferanser/egne tilbud

Tilbake til verden/Kafé X
TTV inneholdt arbeidstrening, 
kurs og sosiale tiltak i to ar-
beidstreningstilbud hvorav det 
ene var Kafé X. Prosjektet ble 
avsluttet ved utgangen av 2008 
pga. manglende finansiering.

I april 09 fikk vi likevel mulighet-
en til å søke midler for to nye år, 
og juni samme år ble vi innvilget 
midler til en ekstra stilling ved 
kafé X. 

Stillingen har vært som nestleder, 
og direkte knyttet til oppføl-
ging av de som er frivillige/i 

arbeidstrening. 
Nestleder har 
hatt særlig fokus 
på disse del-

tagerne, på å utvikle flere faste 
aktivitetstilbud ved kafeen, samt 
jobbe for å få på plass individu-
elle NAV løsninger for de som er 
arbeidstrening hos oss. 

Det at vi fra nyttår mister tilskud-
det til denne stillingen vil selvsagt 
skape problemer for tilbudet. Men 
vi leter etter 
muligheter for 
å styrke ar-
beidstreningtil-
budet ved kafeen 
på annen måte i 
2012, slik at vi også videre kan til-
by arbeidstrening av god kvalitet.

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. Tilbudet inneholder i 
dag både rusfri møteplass, sosiale 
tiltak, arbeidstrening mm.

I tillegg blir det drevet under-
visning ved Kafé X, og kafeen er 

«...formidling av bruker-kunnskap 
og brukererfaringer er noe av det 
viktigste arbeidet vi gjør...»

«...Både Kafé X, Herreklubben, 
Kvinnegruppa, BB og TTV, har 
utarbeidet egen rapporter, disse 
finner du på vår nettside...»

godkjent som praksisplass for 
sosionom og barnevernsutdan-
ningen. Kafeen mottar også elever 
fra grunnfag Helsefag på praksis-
plasser. 

2011 er andre år der Tromsø kom-
mune er inne med kr 450 000,- 
som gis som direkte tilskudd til 
RIO. I tillegg finansierer MAR-
BORG en stilling som nestleder 
ved kafeen tilsvarende samme 
beløp.

Tilskuddet fra kommunen er helt 
i underkant av hva som er nød-
vendig for å drive tilbudet. Dette 
har vært løst ved at både RIO og 
MARBORG har valgt å fordele 
ekstra midler til kafeen. I 2011 og 
for MARBORGs del, dreier dette 
seg om ca. kr 100 000,- til drifts-
utgifter, som kommer i tillegg til 
den ekstra stillingen vi har styrket 
kafeen med. 

Ytterligere tilskudd er nødvendig 
dersom kafeen skal kunne gi det 
samme gode tilbudet i 2012. Vi 
har derfor utarbeidet skisse for 

et nytt ar-
beidstreningstil-
bud ved kafeen, 
der målet er å 
lønne tidligere 
rusavhengige for 

deres innsats. 

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

Kvinnegruppa MARBORG
Kvinnegruppa har i 2011 hatt en 
rekke tilbud. Mange av disse har 
vært fellesarrangementer med 
Kvinnenettverket Cora, og noen 
få har også vært fellesaktiviteter 
sammen med Herreklubben 
Hårek. 

Eksempler på fellesaktiviteter er 
fysisk trening hver mandag og fre-
dag, samt volleyball hver tirsdag. 
I tillegg har gruppene sammen 
deltatt på Idrett mot rus, både 
lokalt i Tromsø, men også på fel-
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«... Hårek har gjennomført 27 
andre tilbud i 2011...»

lessamlingen i Oslo på høsten. 

Bortsett fra fellesaktivitetene er 
formålet med gruppa å fokusere 
på utfordringer som er kvinne-
spesifikke innenfor rehabilitering. 
Her diskuteres både foreldrerol-
len, pårørende problematikk, 
samt utfordringer ved det å være i 
LAR mm. 

Tilbudet fra gruppa har blant vært 
sosiale aktiviteter, kurs i bruke-
rmedvirkning (felles) og rene 
møter for dialog og refleksjon.

Siden dette er en kvinnegruppa 
som er i regi av MARBORG vil 
det være naturlig at vi fortsatt ser 
på aktuelle utfordringer ved det å 
være i LAR, da vi har en overvekt 
av LAR – kvinner.

Kvinnegruppa møtes med jevne 
mellomrom enten gjennom en 
sosial aktiviteter eller gjennom 
møter hvor vi diskuterer tema/
utfordringer.

Det er utarbeidet en egen rapport 
for dette tilbudet, denne finner du 
på vår nettside, under prosjekter 
eller ved å ta kontakt med hoved-
kontoret.

Kvinnenettverket CORA
MARBORGs kvinnegruppe er 
også en del av det felles kvinne-
nettverket CORA. 

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

Nettverket arrangerer turer i skog 
og mark, til teater, og har mange 
andre sosiale og fysiske aktiv-
iteter. En fantastisk arena, hvor 
man bygger 
nye nettverk 
og skaper nye 
relasjoner til an-
dre kvinner.

Nettverket har helt bevist blandet 
kvinnegrupper med forskjellige 
utfordringer, noe som har vist seg 
å være svært nyttig for kvinnene 

som deltar. Det å møte kvinner 
med andre utfordringer enn en 
selv, har gjort flere av deltagerne 
sterkere og gjort det lettere å takle 
egne utfordringer. 

Mer informasjon om nettverket 
finner du både 
på vår nettside, 
og på nettsiden 
til blant annet Røde Kors Tromsø.

Herreklubben Hårek
Herreklubben har gjennom året 
hatt flere faste tilbud. Dette har 
bestått av blant annet fysisk 
trening hver mandag, samt volley-
ball hver tirdag. Disse tilbudene 
har vært et samarbeid med Kvin-
negruppa og gjelder ikke kun 
menn. 

Hårek har gjennomført 27 andre 
tilbud i 2011, og vi tar sikte på å 
gjennomføre minst samme antall 
i 2012. 

Tilbudene har blitt gjennom-
ført en til to ganger pr. mnd. og 
har blitt planlagt og bestemt via 
allmøter med gruppens deltagere. 
Dette for å sikre høy grad av bruk-
erstyring i tilbudet. 

Det har vært tilbudt en god del 
fotballkamper, ofte med bespis-
ning i forkant. Dette har vært et 
populært tilbud, og vi har også 
kunnet dra nytte av Kafé X sine 
fribilletter, slik at vi kun spo-
radisk har vært nødt til å kjøpe 

inn ekstra billet-
ter.

Vi har kun fått 
positive tilbake-

meldinger fra deltagerne, og 
selv om enkelte har ønsket seg 
andre aktiviteter enn de som har 
blitt gjennomført, har alle hatt 

«...Kafé X er eid av RIO og blir 
drevet i tett samarbeid med MAR-
BORG...»

forståelse for at det er flertallet 
i gruppa som bestemmer, og at 
ikke alle ønsker kan bli oppfylt.

Vi håper at vi i 2012 kan får gjen-
nomført enda flere aktiviteter, 
men vi er da avhengig av at en 

eller flere av 
gruppens del-
tagere tar større 

ansvar for gjennomføringen av 
disse aktivitetene. 

Det er utarbeidet egen rapport 
for Herreklubben, denne finner 
du også under prosjekter på vår 
nettside.

 
 
Brukerbasen - BB
BB var frem til utgangen av 2011 
et helt brukerstyrt og rusfritt bo 
og oppfølgingstilbud til men-
nesker med rusproblemer som 
kommer ut fra institusjon eller 
fengsel. 

BB har i prosjektperioden vært 
et samarbeid mellom MAR-
BORG og Tromsø kommune, der 
MARBORG har stått for driften 
av tilbudet. Midlene kom fra to 
forskjellige tilskuddsytere, Helse 
og rehabilitering, og Helsedirek-
toratet.

Tilbudet var 
unikt på lands-
basis siden 
metoden som 
var lagt til grunn 
er brukerstyring 
der kun tidligere 
rusavhengige 
var ansatt for 
å drive oppfølging, botrening og 
veiledning. 

Den erfarings baserte kunnskapen 
har også god bredde siden de 
ansatte har erfaringer fra svært 
forskjellige tilnærminger til det 
å bli rusfri. 12 trinnsmodellen, 
familie-behandling og LAR for å 
nevne noen.

Beboerne må ha planlagte dagak-
tiviteter minst fire dager i uka, 
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samt at de får støtte til å etablere 
gode hverdagsrutiner med det 
å bo, trene, gjøre lekser, delta 
sosialt mm. I de tilfeller der be-
boerne ikke er i jobb, NAV tiltak 
eller skolegang, vil de få hjelp til 
komme i gang med dette, samt 
at de tilbys å jobbe ved Kafé X 
inntil en mer 
egenbestemt 
aktivitet er på 
plass. Beboerne 
får også hjelp til å skaffe seg egen 
egnet bolig, samt komme i gang 
med sosiale aktiviteter og diverse 
kurs.

BB er et høyterskeltilbud 
med tett oppføling og med 
nulltoleranse for rusbruk.

Tilbudet inneholder også oppføl-
ging i egen bolig i inntil seks mnd. 
etter utflytting.

MARBORGs tilskudd fra Ex-
trastiftelsen Helse og rehabiliter-
ing løp ut ved utgangen av 2011 
og BB drives nå av Tromsø kom-
mune. Dette er en løsning bruker-
organisasjonene ikke er fornøyde 
med, siden dette forringer mu-
ligheten for reell brukerstyring. 

Det fremstår som noe merkelig at 
kommunen ønsker å endre på et 
tilbud som har hatt 80 % vellyk-
kethet i forhold til fravær av rus, 
fravær av kriminalitet, etablering 
av nye nettverk, og inkludering i 
jobb eller skole. Organisasjonen 
vil derfor jobbe videre med å få 
BB over til og igjen bli drevet av 
MARBORG i 2012.

les mer på: www.brukerbasen.no

Bruker styrking/opplæring
MARBORG fikk sammen med 
de andre brukerorganisasjonene 
på rusfeltet, kr 290 000,- hver 
i tilskudd, helt på tampen av 
2009. Midlene skulle brukes til 
brukerstyrking, og styrking av 
organisasjonene. MARBORG har 
brukt disse midlene til å kjøre 
kurs i brukermedvirkning, sende 
brukerrepresentanter på kurs og 

konferanser og andre opplærings 
arenaer.

Dette er jo ting organisasjonen 
alltid har gjort, men det er klart at 
det ekstra tilskuddet gjorde at vi 
kunne øke fokuset på opplæring.

Vi var også i gang med å skive en 
bok om bruke-
rmedvirkning 
på rusfeltet, 
dette gjennom 

samarbeidsforumet RiktigRet-
ning. Dessverre har både boken 
og forumet hatt en dødperiode i 
2011. Dette håper vi å få rettet på 
i 2012 slik at denne viktige samar-
beidsarenaen for brukerorgan-
isasjonene, fortsetter å bestå. 

Brukerorganisasjonene kommu-
niserer ofte via store overskrifter 
på konferanser og lignende, det 
er derfor et stort behov for et 
forum for dialog og samarbeid 
mellom organ-
isasjonene. En 
arena der vi kan 
samarbeide om 
det vi er enige 
om, og diskutere våre uenigheter. 
Dette er også noe som styrker 
rusfeltet som helhet, siden organ-
isasjonene kan gjøre felles front 
rundt de viktige sakene.

Sosiale tiltak
De fleste av de tilbud MARBORG 
leverer til brukermassen inne-
holder sosiale tiltak. Dette kan 
spenne fra sport og aktiviteter i 
skog og mark, til kultur og hob-
byaktiviteter. Vi har helt siden 
organisasjonens spede begynnelse 
hatt stort fokus på denne type til-
bud, særlig siden det i svært liten 
grad finnes tilrettelagte tilbud av 
denne typen til mennesker som 
ønsker seg ut av sine rusproble-
mer.

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 omgiv-

«... brukerorganisasjonene er ikke 
fornøyd, da det forringer mu-
ligheten for reell brukerstyring..»

«... det er derfor et stort behov for 
et forum for dialog og samarbeid 
mellom organisasjonene..»

elser, det andre er meningsfulle 
aktiviteter. Vi har derfor i størst 
mulig grad ønsket å tilby denne 
type hjelp til den enkelte bruker. 

Mer informasjon om våre pros-
jekter og tilbud, finner du ved å 
besøke denne nettadressen: 
www.marborg.no/prosjekter 

Det kan være lurt... 
hvis du fant denne rapporten in-
teressant, å gå inn på våre nettsid-
er 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, 

f.eks. som 
støttemedlem.

Alle kan bli 
medlemmer 

i MARBORG, medlemskap er 
gratis, og en innmelding er jo også 
en støtteerklæring til det arbeidet 
vi gjør, og vil gjøre oss mer slag-
kraftig i diskusjonene vi har med 
systemet.

Dersom du synes noe mangler på 
nettsiden vår, om det er informas-
jon 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 
spesielt 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
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Kort om økonomi

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

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

MARBORG som helhet hadde i 2011 et positivt resultat på kr 386 176,- 

Mye av dette overskuddet er et resultat av at organisasjonen hadde et overskudd på prosjektet «Tilbake Til 
Verden - TTV» på ca. kr 200 000,- samt på prosjektet «Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek» på nærmere 
kr 70 000,-

For regnskapsavdelingene 104 TTV og 105 BrukerBasen har det også påløp utgifter etter at regnskapet for 
2011 ble avsluttet, slik at resultatet på disse to prosjektene er noe lavere enn hva oversikten viser. Dette 
dreier seg kun om noen få tusen kroner.

På neste side finnes det en oversikt over inntekter og utgifter for regnskapsåret 2011, samt at det er utar-
beidet en mer spesifisert oversikt over de økonomiske forholdene for MARBORG. Vi antar at denne infor-
masjonen i hovedsak er interessant for våre tilskuddsytere, slik at de er de eneste som har fått tilsendt den 
fullstendige økonomiske rapporteringen.

i 2011 har vi blant annet hatt støtte til drift av organisasjonen og enkelte mindre tiltak fra Helsedirektora-
tet gjennom «frivillige tiltak til rusmiddelavhengige og prostituerte», samt fra kommuner og fylkesmenn. 
Dette dreier seg altså om regnskapsavdelingene 101 Drift, 102 Kafé X, 106 Avd. Bodø. 

Når det gjelder regnskapsavdelingene 103 Kvinnegruppa er navnet litt misvisende siden utgiftene til både 
Kvinnegruppa og Herreklubben Hårek dekkes over denne posten. Her fikk vi et eget tilskudd fra Arbeids 
og Velferdsdirektoratet til disse to tiltakene, og styret valgte derfor og ikke bruke penger fra Helsedirek-
toratets hovedtilskudd på disse tilbudene. 

Når det gjelder 104 TTV (Tilbake til verden), så ble dette prosjektet avsluttet ved utgangen av 2011. Her 
gjenstår overskytende midler som er søkt brukt i 2012 til samme tiltak, uten at vi foreløpig har fått svar på 
denne henvendelsen fra AVdir.

105 Brukerbasen ble i 2011 drevet på de overskytende midlene vi hadde fra Stiftelsen Helse og Rehabiliter-
ing fra 2010, og er også et prosjekt som ble avsluttet ved utgangen av 2011. Det samme gjelder 107 Bruke-
ropplæring der siste del av tilskuddet fra Helsedirektoratet ble benyttet til opplæring og kursing av bruker-
representanter gjennom hele året 2011. 

Det er viktig at våre tilskuddsytere ser at størstedelen av overskuddet for 2011 ikke er gene-
relle driftsmidler, men midler knyttet til spesifikke prosjekter og aktiviteter. Ser vi bort fra 
overskuddet av prosjektmidler, og regner inn det som er av underskudd i avd. 102 Kafé X og 
107 Brukeropplæring, sitter organisasjonen igjen med rundt kr 100 000,- i overskudd, noe 
som ikke er mer enn nødvendig for å kunne drive organisasjonen og kunne betale regninger 
og lønninger i første kvartal kommende år.
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Oversikt over inntekter og utgifter 2011 

Regnskapsavdelinger Overført fra 2010 Inntekter 2011 Utgifter 2011 Årsresultat 
101 Drift - 40 015 1 354 114 1 253 799 60 300 
102 Kafé X 0 110 000 117 496 - 7 496 
103 Kvinne/Mannsgr 10 269 82 000 25 898 66 371 
104 TTV 577 026 597 375 820 201 803 
105 BrukerBasen 895 900 178 492 1 063 240 11 152 
106 Avd. Bodø -1 639 261 688 204 992 55 057 
107 Brukeropplæring 210 751 0 211 762 -1 011 
     
SUM alle innt/Utgift 1 652 292 1 986 891 3 253 007 386 176 
 

 

Oversikt over kontobalanser pr. 31.12.2011 

Kontonavn Salso 
DNB (Tidligere Postbanken)  

MARBORG Drift 203 618,814 
MARBORG TTV 204 387,96 
MARBORG BB 81 327,92 
MARBORG Bodø 95 070,27 
MARBORG Feriepenger 108 725,88 
MARBORG Vedlikehold 9 807,04 
  

DNB Bedriftskontoer  
MARBORG Stillinger 9 158,40 
MARBORG Skattetrekk 34 660,00 
  
SUM alle konti pr 31.12.2011  746 755,61 
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Til sist...

Noen ord fra daglig leder

Faktisk ble denne årsrapporten så sent ferdig, at jeg har mulighet til 
å si noe om den lenge ventede stortingsmeldingen om rus, selv om 

den kom først nå i 2012.  
Jeg hadde jo trodd at jeg skulle kunne si noe skikkelig positivt helt til 
slutt denne gangen. En stortingsmelding om rus burde kunne borge for 
at vi skulle få noen endringer og et økt fokus og større satsning på de av 
oss med rusproblemer, og ikke minst på rusfeltet som helhet. 

Ressurser skulle fordeles, og vi skulle endelig på sving på feltet, og 
ikke som under den pågående liksomplanen, som visstnok skal 

være en opptrapping av rusfeltet (sic!). Dessverre ble det ikke slik, selv 
om regjeringen skryter veldig av hvor flinke de har vært.

Alle brukerorganisasjonene på rusfeltet hadde håpet på at organisa-
sjonene endelig skulle styrkes. At vi skulle få mulighet til å ansette 

flere, slik at ikke alt arbeidet vi utfører skal innebære en fortsatt like stor grad av frivillighet. Men vi ser jo 
hvor «profesjonelle» de synes vi er, når mange av oss fortsatt forventes å jobbe for knapper og glansbilder. 

Mange skryter av det arbeidet brukerorganisasjonene gjør, men ikke alle. Noen er dessverre fortsatt av 
den oppfatning at vi er noen gamle slubberter, kjeltringer, og dumme tidligere rusavhengige, som skal 

være glade for at vi får si vår mening. At vi driver en rekke tilbud, som daglig hjelper mennesker ut av sin 
avhengighet, og daglig påvirker rusfeltet i positiv retning, ser ut til å ha gått mange hus forbi.

At jeg ikke har finlest stortingsmelding nr. 30 - Se Meg, skal jeg ikke legge skjul på. Og at jeg generelt sett 
finner mye av det regjeringen produserer av papir og planer noe vanskelig tilgjengelig, skal også inn-

rømmes. Men jeg skjønner i alle fall såpass av det jeg leser i meldingen, og det jeg ser av kommentarer, at 
svært få er særlig fornøyd. Og at regjeringen igjen har produsert noe skryt mellom to permer, som brukerne 
ikke kjenner seg igjen i. 

Raske søk på nettet om meldingen, gir en rekke treff. Blant annet sier Astrid Renland, redaktør i Rus og 
Samfunn dette i sin artikkel om meldingen: «...Den som leter etter interessante og vanskelige ruspoli-

tiske og behandlingspolitiske debatter, kritiske refleksjoner og visjoner, leter forgjeves...» Dette er det ikke 
vanskelig å si seg enig i. Du kan lese hele Astrids interessante artikkel her: http://rus.no/id/693.0

Bare noen få instanser er udelt positive til meldingen. Og hvor er fokuset på «de nye rusmidlene»? De 
som Per og Jens bestiller fra gutterommet, og som ofte er deres første møte med illegale rusmidler?

Oversikten over hvor mye penger regjeringen skal bruke for å styrke feltet, gir et tall på ca. 323 mill. 
Dette skal brukes til å styrke kommunenes arbeid med rusavhengige. Det er nesten så jeg ler, hadde det 

ikke vært så trist. I tillegg kommer det faktum at størstedelen av disse pengene gis gjennom kommunenes 
såkalte «frie inntekter», de kan altså bruke dem til hva de vil! Er det noen som tror at de kommer rusfeltet 
til gode?  

Ressurser til rusfeltet må øremerkes, ikke gis på en slik måte at det blir opp til hver enkelt kommune hva 
de vil bruke midlene på. Antall behandlingsplasser må økes, slik at livstruende syke mennesker slipper 

å stå i kø i måneder og år, og kommunene må pålegges et minstekrav over hva som må være på plass ved en 
planlagt utskriving fra rusbehandling.

Gratis arbeid er det visst bare vi i brukerorganisasjonene som forventes å gjøre, og det er nok en fare for 
at disse nevnte millionene forsvinner i det store sluket som drift av en kommune jo er, og ikke kommer 

de rusavhengige til gode. Så får vi (igjen) håpe på at brukerorganisasjonene styrkes på en annen måte. Bare 
slik kan vi ta i bruk de store ressursene som ligger i mange av de menneskene som har klart å komme seg ut 
av sin avhengighet, og som nå brenner etter å hjelpe andre på veien til rusfrihet, reduksjon av rusbruk, og et 
bedre liv.  
 
Vidar Hårvik
Daglig leder 
MARBORG
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