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Bekymringsbrev fra: 
MARBORG – Brukerorganisasjon på rusfeltet og 

RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 

Tromsø 15.12.2016 

 

Nordreisa kommune 

Postboks 174 

9156 Storslett 

Bekymringsmelding rundt tilbudet til aktive og tidligere rusavhengige 

og mennesker med psykiske problemer i Nordreisa 
 

Både MARBORG og RIO har i flere år hatt kontakt med brukere og pårørende i Nordreisa og ser med 

bekymring på utviklingen på rusfeltet. Ansatte med lang erfaring fra arbeid med brukergruppen har 

sluttet og er, etter de opplysninger begge organisasjonene har mottatt, erstattet med ansatte uten 

denne kompetansen. Vi er også svært bekymret for hva som skjer når inneværende prosjektperiode 

knyttet til en ruskonsulent i kommunen er over i slutten av november. Mister man da enda en ansatt 

med sosialfaglig kompetanse? 

Mange i brukergruppen sliter med relasjoner. De har gjennom mange år med rusavhengighet eller 

psykiske problemer stadig måtte forholde seg til nye mennesker i sin oppfølging og tilfriskning. 

Livshistorier må fortelles på nytt, igjen og igjen og skjøre relasjoner brytes. Vi håper derfor at 

kommunen i størst mulig grad klarer å skape stabilitet i ansattegruppen som jobber med disse 

pasient- og brukerne. 

MARBORG har stor forståelse for at kommunen har utfordringer i sitt arbeid opp mot disse 

pasientgruppene. Flere av pasientene er i «hard to reach» gruppen, kommunen har utstrakte 

problemer med sin økonomi og har i tillegg store rus- utfordringer og god tilgang på både legale og 

illegale rusmidler. 

Vi har tidligere hørt historier fra Nordreisa kommune der pasienter med helseutforinger som helt 

klart kvalifiserer til vedtak på kommunale tjenester, likevel ikke får vedtak. Begrunnelsen skal være at 

«det ikke er noen til å levere tjenesten i kommunen».  

Dersom dette medfører riktighet er dette et brudd på lovverket. Pasienter og brukere som har krav 

på vedtak skal ha vedtak uavhengig av kommunens tilbud, slik at de i neste omgang kan klage på 

manglende utføring av vedtaket. Dette er jo en av verktøyene samfunnet har for utvikling 
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kvalitetssikring av tjenester, og er også en av samfunnets måter for å kontrollere at deres innbyggere 

faktisk får de tjenester de har krav på.  

Organisasjonene håper derfor at den informasjonen som har tilflytt oss ikke stemmer.  

Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015 – 2020 har som mål å styrke tilbudet til mennesker med 

rusproblemer. Gjennom økning av rammetilskuddet for 2016 mottok Nordreisa kommune kr. 

270 516,- ifølge Helsedirektoratets oversikt. Vi forventer at disse midlene rent faktisk er blitt brukt til 

å styrke rusarbeidet? 

 

På bakgrunn av informasjonen over og mange forskjellige tilbakemeldinger fra brukere og pårørende 

i Nordreisa ser MARBORG seg nå nødt til å be om en redegjørelse fra kommunen over følgende: 

 Hvordan er økningen i rammetilskuddet for 2016 benyttet for å styrke rusarbeidet? 

 Hvor mange årsverk har kommunen rettet mot disse pasient/brukergruppene? 

 Hvilken faglig kompetanse innehar disse årsverkene? 

 Hvilken videre plan har kommunen for å styrke sitt arbeid på rusfeltet de neste årene av 
opptrappingsplanen? 

 

Avslutningsvis vil vi informere om at MARBORG har fått flere innspill fra brukerne i kommunen om at 

tilbudene til rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser fungerte bedre når det hadde 

værestedet Kafé X Nordreisa. Vi håper derfor at rustjenesten og brukerne i kommunen vil få tilbake 

«Doktorgården» når denne er klar til bruk. 

 

Både MARBORG og RIO ønsker å være en samarbeidspart for Nordreisa kommune og vil svært gjerne 

delta i det videre arbeidet i kommunen. Ta gjerne kontakt.  

 

Med hilsen 

 

 

 

 

For MARBORG       For RIO 
Vidar Hårvik        Asbjørn Larsen 
daglig leder        Brukermedvirker 
Epost: vidar@marborg.no      Asbjorn.larsen@rio.no  

Tlf: 934 08 912       Tlf: 452 68 495 
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