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Rapport «Styrking av brukermedvirkning i Narvik kommune 2016»  
Det har i 2016 vært gjennomført fire styringsgruppemøter i prosjektet. På møtene deltok enhetsleder 

ved rus og psykiatritjenesten Narvik kommune Mette Nygård, Asbjørn Larsen fra RIO, Vidar Hårvik fra 

MARBORG samt de to ansatte i prosjektet Esben Haldorsen og Siv-Elin Reitan. De to organisasjonene 

har i også levert veiledning på telefon og hatt veiledningsmøter med de ansatte i Narvik. 

1. oktober 2016 ble de to stillingene økt fra 50 % til 65 % i hver av de to organisasjonen og begge de 

ansatte gikk da ned til 35 % stillinger i sin andre jobb hos MARBORG, på Café Exit.  

Gjennomførte arbeidsoppgaver 2016: 

Der begge de ansatte har deltatt på arbeidsoppgavene er kun arbeidsoppgaven listet, mens det er 

spesifisert der kun en av de ansatte har deltatt. 

 Tett kontakt med Helse nord sin lokale rusbehandlingsinstitusjon; Russeksjon Narvik, ved at 

klinikken besøkes tre ganger i mnd. 

 Deltagelse i Pasientsikkerhetsprogrammet ved UNN «pårørendeinvolvering i 

pasientforløpet», utarbeidelse av pårørendeinvolvering ved Russeksjon Narvik. 

Prosjektgruppe bestående av ansatte ved Russeksjon og brukermedvirkere i organisasjonene  

 Koordinerende arbeid rundt hvilke aktivitetstilbud i Narvik kommune  

 Arbeidsgruppe KAD senger Narvik kommune, begge ansatte 

 Arbeidsgruppe opptrappingsplan rus 2016-2020, brukermedvirker MARBORG 

 Brukermedvirker MARBORG valgt som nestleder i brukerutvalget til UNN. I tillegg valgt inni 

arbeidsutvalget til brukerutvalget  

 Brukermedvirker MARBORG valgt inn i brukerutvalget til NAV Narvik  

 Brukermedvirker MARBORG deltar i prosjektet «idèfase psykiatri og rusbehandling» UNN  

 Samarbeidsmøter med etterverns tilbud i Narvik  

 Deltagelse i arbeidsgruppen for «Fra innblikk til utrykk»  

(Prosjektet skal se på ungdom mellom 13-23 år for å gjøre det enklest mulig for dem og 

pårørende å komme i kontakt med hjelpeapparatet.) 

 Deltagelse i arbeidsgruppen for «TRU- Tilgjengelig rusbehandling for ungdom» (Prosjektet 

gjennomføres i Bodø, som har som mål å gi ungdom mellom 16-23 år og som har utviklet 

sosiale)  

 Undervisning om individuell plan og brukermedvirkning på systemnivå  

 Direkte brukerkontakt ved at de ansatte jobber for å gjøre seg mer synlig blant de som 

bruker oppfølgingstjenesten, med et mål om at de skal være en støtte for både 

hjelpeapparatet og brukeren selv 

 Deltagelse i ansvarsgrupper, møter med NAV, samtaler mm i rus og psykiatritjenesten 

 Deltagelse i ansvarsgrupper i voksenpsykiatrien ved UNN Narvik  

 Deltagelse i veiledning mellom oppfølgingstjenesten og boligtjenesten en gang i måneden 

Økonomi 

Tilskuddet på totalt kr. 736 000,- er fordelt mellom de to organisasjonene og Narvik kommune ved at 

RIO og MARBORG hver fikk overført kr. 334 000,- og kommunen beholdt kr. 68 000,- til dekning av 

kommunens lønnsutgifter knyttet til prosjektet. Det er for begge organisasjonenes del kun ført 
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utgifter til lønn i prosjektet, og overskytende midler med hhv. kr. 67 244,- for MARBORG søkes 

overført 2017.  

Det er klart at dette prosjektet påfører organisasjonene nye utgifter som ellers ikke ville påløpt uten 

prosjektet. De ansatte skal ha oppfølging, prosjekt og styringsgruppe skal møtes mm. Siden denne 

oppfølgingen og styringen av prosjektet gjennomføres av ansatte basert i Tromsø, påløper det derfor 

reise og i enkelte tilfeller overnattingsutgifter som i 2016 har blitt belastet organisasjonenes vanlige 

driftsbudsjetter. Organisasjonene tenker at det blir feil å ikke kunne utgiftsføre prosjektets reelle 

kostnader i prosjektet, men har valgt å kun utgiftsføre lønnskostnader som vist til i tildelingsbrevet.   

Antall dagsverk for daglig leder i MARBORG knyttet til prosjektet overstiger 8 % mens det i tilskuddet 

kun er rom for å trekke 5%. Det er derfor dette beløpet som er utgiftsført prosjektet.  

Regnskap MARBORG 2016              
   Driftsinntekter 2016  2015 
      
         Tilskudd Narvik kommune - BMV Narvik 106 145  300 000 
         Gjenværende midler i prosjekt 227 855   
      
   Sum driftsinntekter 334 000  300 000 
      
   Driftskostnader     
         Lønns- og personalkostnader 232 756  72 145 
         Andel felleskostnader drift/administrasjon 34 000   
      
   Sum driftskostnader 266 756  72 145 
      
Årsresultat 67 244  227 855 

 

 

 

 

 

Tromsø/Narvik   

27.03.2017 

Vidar Hårvik          

daglig leder          

MARBORG          

 

 

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med de to ansatte i prosjektet,  

Siv-Elin Reitan og Esben Haldorsen 


