
MARBORG har pengene: - Men vi har ikke møtt voldsom velvilje 
 

 

 

 

 

Pengene er der. Men de mener de ikke har møtt velvilje i kommunen. 

Vidar Hårvik har pengene til forprosjektet. Men mangler et sentrumsnært lokale. 

- Vi har ikke møtt voldsom velvilje hos kommunen, sier daglig leder i organisasjonen 

Marborg. 

Han har vært i Bodø for å prøve å finne egnede lokaler til en såkalt brukestyrt rusfri 

møteplass, et sted der personer med rusutfordringer kan møtes for nettverksbygging og finne 

nye venner. 

Får hjelp 

Tromsø har dette tilbudet gjennom Kafe X. Kommunen har der bidratt med tilskudd og 

lokaler. 

Det samme har man fått til i Narvik. Der er det Café Exit som brukerne drifter selv. 

– Målet er å få på plass samme tilbud i Bodø. Vi har fått 150.000 kroner av Arbeids- og 

velferdsdirektoratet. 

Leter etter møteplass. Tromsø har Kafé X, Narvik har Café Exit. Bodø 

har ikke et slikt tilbud.- Behovet i Bodø for en rusfri kafe er stor, sier 

Odd Arild Johnsen. Brukerorganisasjonen Marborg har fått penger til 

å starte rusfri kafe i Bodø, men de leter fortsatt etter lokaler. 8Foto: 

Siri Gulliksen Foto: Siri Gulliksen  

 



- Pengene skal gå til forprosjekt for en rusfri kafe i Bodø og Harstad. Vi har faktisk prøvd å få 

dette til siden 2007. Men vi har ikke funnet noen løsning, sier Hårvik. 

- Kan dere miste disse pengene? 

- Vi må prøve å få de overført til neste år, sier Hårvik. 

Odd Arild Johnsen er tidligere rusmisbruker. Han er erfaringskonsulent og jobber i 

opppfølgingstjenesten for helse og rus i Bodø. Han påpeker at en behandlinsgplass i snitt 

koster 3.500 kroner i døgnet. 

- Ettervern koster rundt 71 kroner i døgnet. Sannsynligheten for at en person, som har vært til 

avrusing, ikke mester hverdagen uten et skikkelig ettervern, er stor. Ettervern har vi ikke i 

Bodø. Det er synd at elementene rundt oss ikke er på plass, sier Johnsen. 

Han mener behovet for en rusfri kafe i Bodø er stort. 

– Kafeen i Narvik har hver dag besøk av 50 til 60 personer, sier han. 

Viktig 

Varaordfører i Bodø, Synne Bjørbæk (Rødt), sier det ikke er bra dersom Marborg har opplevd 

å ikke bli møtt med velvilje. Hun sier at det er første gang hun hører om behovet for lokaler, 

og lover å ta opp saken med samarbeidspartiene. Men hun påpeker også at posisjonen har 

styrket rusfeltet med over 20 millioner kroner. 

- Ettervern er kjempeviktig, så dette skal vi se på, sier hun. 

 


