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Sammendrag 
RIO og MARBORG ansatte høsten 2015, i samarbeid med Narvik kommune, to erfarings-

konsulenter med arbeidssted ROP tjenesten Narvik kommune.  
Denne rapporten gir innblikk i arbeidet som er gjennomført av de to ansatte i 2017 
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Rapport «Styrking av brukermedvirkning i Narvik kommune 2017»  
Det har i 2017 vært gjennomført fire styringsgruppemøter i prosjektet. På møtene deltok enhetsleder 

ved rus og psykiatritjenesten Narvik kommune Mette Nygård og Ellen Renee Olsen også fra RoP 

tjenesten, Asbjørn Larsen fra RIO, Vidar Hårvik fra MARBORG samt de to ansatte i prosjektet Esben 

Haldorsen og Siv-Elin Reitan. I deler av 2017 har den ene ansatte SER hatt fødselspermisjon og Stian 

Munkvold har vikariert i denne stillingen og da også deltatt på styringsgruppemøtene. De to 

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

Narvik gjennomført ved besøk 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. Dette har fortsatt i 

2017. 

Gjennomførte arbeidsoppgaver 2016: 

Det kan være at enkelte gjennomførte arbeidsoppgaver ikke er kommet med på listen, men 

oversikten gir likevel et svært godt bilde av de ansattes arbeid. 

• Tett kontakt med Helse Nord sin lokale rusinstitusjon i Narvik.; Russeksjon Narvik. 

Undervisning med pasientene.   

• Deltatt i planlegging av fagdag med KoRus Nord; Helse og overdose. Begge ansatte  

• Valgt inn i styret til Rusforum Nordland.  

• Workshop med Norges Arktiske Universitet i Narvik om internett basert mindfulnes og yoga. 

• Brukermedvirker i MARBORG valgt som nestleder i Brukerutvalget Universitetssykehuset. 

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

gjennomføres i Bodø). 

• Undervisning for studenter ved Norges Arktiske Universitet i Narvik.  

• Deltakelse på personalmøter ved ROP-tjenesten 

• «idefase» psykiatri og rusbehandling – UNN Åsgård 

• Møte med KoRus Nord ang BrukerPlan 

• Veiledning med Dag Erik Hagerup og ROP tjenesten 

• Møter i Brukerutvalget UNN 

• Koordinerende arbeid rundt aktivitetstilbud Narvik kommune.  

• Leder for Brukerutvalget Rus og psykiatritjenesten i Narvik kommune.  

• Samarbeidsmøter med etterverns tilbud i Narvik kommune.  

• Tilstede ukentlig på Værket Værested i Narvik kommune. Begge ansatte. 

• Undervisning om LAR behandling ved ETS kommunene.  

• Erfaringsutveksling med Erfaringskonsulent i BØ i Vesterålen.  

• Samtaler med brukere og pårørende.  

• Deltakelse i ansvarsgruppemøter ved NAV og ROP tjenesten.  

• Deltakelse i Forbedringsnettverket ROP Narvik 

• Samtaler med studenter som er i praksis på ROP tjenesten om brukerperspektiver og om 

MARBORG og RIO.  

• Deltakelse i læringsnettverket til KS. 

• Deltakelse i prosjektmøter ang ny drift av Boligtjenesten ROP. 
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• Deltakelse i Housing First Bodø 

• Medlem av arbeidsutvalget til Brukerutvalget til UNN 

• Foredrag til ansatte ved Amfi Narvik 

• Jevnlig samarbeid med Kriminalomsorgen ang. brukere med samfunnsstraff 

• Deltakelse i OSO 

• Samarbeidsmøter med Frivillighetssentralen i Narvik 

• Opplæring/undervisning for Sykepleierforbundet 

• Deltakelse i «fra innblikk til utrykk» i Narvik kommune 

• Styremøter i MARBORG. 

• Arrangerte Idrett Mot Rus høst og vinter 

• Møter med kommuneadvokaten om utlevering av gratis mat til brukerne.  

• Medlem av Brukerutvalget NAV Narvik 

• Møter med kommunen om nye lokaler til Exit/Plattform1 

• Rådsmøter med Russeksjon Narvik om nye utfordringer 

• Møte med prosjektleder nye Narvik sykehus 

• Møte med SPHOR, råd om psykisk helse og rus 

• Møte Narvik kommune om pakkeforløp psykisk helse og rus 

• Erfaringskompetanse seminar i Oslo 

• Møte med SV politikere ang opptrappingsplanen for rus  

• Styremøte med UNN Tromsø 

• Samarbeidsmøte med NAV Evenes 

• Foredrag på Dønna i forbindelse med folkehelseuken 

• Erfaringskompetanse samling i Tromsø med KBT 

• Foredrag rustjenesten i Vadsø 

• Arbeidsgruppe UNN – veien for TSB de neste 5 år.  

• Deltakelse på «Te ka slags nøtte» Korus Nord  

• Samarbeidsmøter med Vidar Hårvik, Asbjørn Larsen, Mette Nygård, SivElin Reitan/Stian 

Munkvold og Esben Haldorsen 

• Møte med Fylkesmannen i Nordland ang tilsyn i Narvik kommune ROP.  

• Møter med FACT Hamarøy  

Økonomi 

Tilskuddet er fordelt mellom de to organisasjonene via Narvik kommune ved at RIO og MARBORG 

hver fikk overført halvdelen av tilskuddet. Det er for begge organisasjonenes del kun ført utgifter til 

lønn i prosjektet, og overskytende midler med hhv. Kr. 128 992,- for MARBORG søkes overført 2018.  

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 2017 har blitt belastet organisasjonenes vanlige 

driftsbudsjetter og prosjektet «Brukerstemmen i nord». 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.   
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Antall dagsverk for daglig leder i MARBORG knyttet til prosjektet burde dekkes av prosjektet, men 

MARBORG har likevel valgt å ikke trekke lønnsutgifter til dette arbeidet fra prosjektet. Det er derfor 

kun lønn til den ansatte i Narvik som er belastet prosjektet i 2017. 

Regnskap MARBORG 2016              
   Driftsinntekter 2017  2016 

      

         Tilskudd Narvik kommune - BMV Narvik 340 000  106 145 

         Gjenværende midler i prosjekt 67 244  227 855 

      

   Sum driftsinntekter 407 244  334 000 

      

   Driftskostnader     

         Lønns- og personalkostnader 278 322  232 756 

         Andel felleskostnader drift/administrasjon 0  34 000 

      

   Sum driftskostnader 278 322  266 756 

      

Årsresultat 128 922  67 244 

 

 

 

 

 

Tromsø/Narvik   

19.01.2018 

 

Vidar Hårvik          

daglig leder          

MARBORG          

 

 

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

Siv-Elin Reitan/Stian Munkvold og Esben Haldorsen 

 

Se neste side for resultatrapport for prosjektet 
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Resultatrapport (120 Brukermedvirkning Tromsø - Prosjekt 15)
(2017)

Side  av 1 1Tripletex - Webbasert økonomisystem og prosjektverktøy

Resultatrapport (120 Brukermedvirkning Tromsø - Prosjekt 15)

Periode:  2017

Resultat (2017)

Regnskapskonto
2017

Periode Budsjett Avvik

Driftsresultat

   Driftsinntekter

      Annen driftsinntekt

         3900 Gjenværende midler i prosjekt 87 887 87 887

      Annen driftsinntekt 87 887 87 887

   Driftsinntekter 87 887 87 887

   Driftskostnader

      Lønnskostnad

         5000 Lønn til ansatte 157 281 157 281

         5020 Feriepenger 18 874 18 874

         5280 Annen fordel i arbeidsforhold 12 954 12 954

         5290 Motkonto for gruppe 52 -12 954 -12 954

         5400 Arbeidsgiveravgift 13 449 13 449

         5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 1 491 1 491

         5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift

         5720 Annet lønnstilskudd -11 458 -11 458

         5945 OTP - Pensjonsforsikring for ansatte 13 506 13 506

         5946 Pensjonstrekk ansatte -3 481 -3 481

      Lønnskostnad 189 662 189 662

   Driftskostnader 189 662 189 662

Driftsresultat -101 775 -101 775

Ordinært resultat før skattekostnad -101 775 -101 775

Ordinært resultat -101 775 -101 775

Årsresultat -101 775 -101 775


