
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - 
desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 
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Oppsummering  
 

• Arbeidstrening 2008. Fire deltagere. Tre i ATG og en ved Kafé X. 
• Arbeidstrening 2009. To av tre ATG deltagere gis fortsatt tilbud om arbeidstrening 
• Datakurs. Åtte påmeldte hvorav fem har deltatt 
• Sosiale tiltak, har vært gjennomført også i denne perioden 

 

MARBORG TTV har i siste halvdel av 2008 fortsatt å tilby arbeidstrening, kurs og sosiale tiltak til 
rusavhengige i og utenfor LAR. Vi har i denne perioden hatt fire deltagere i arbeidstrening, hvorav to 
av disse fortsatt deltar i påvente av oppstart på arbeidsmarkedstiltak.  

Bakgrunnen for det lave tallet er usikkerheten rundt videreføring av tilbudet, samt at vi var nødt til å 
gjøre en del endringer i TTV dersom kommunen skulle overta økonomisk. For eksempel ville vi være 
nødt til å avslutte ordningen med motivasjonspenger og erstatte dette med noen annet, for 
eksempel individuelt tilpassede ordninger fra NAV.  

De fire som har deltatt har vært fordelt med tre deltagere i ATG (arbeidstreningsgruppa) og en på 
Kafé X.  

Det har i perioden også vært gitt tilbud om datakurs, både til LAR pasienter og til andre rusavhengige 
i rehabilitering. Samtidig har vi videreført tilbudet om sosiale tiltak som fredagsluncher, kino, turer 
mm.  

Arbeidstreningsgruppa – ATG 
Gruppa har i hovedsak drevet generelt vedlikehold og oppussing i Ryav. 37. Et nytt prosjekt, 
”BrukerBasen”1

Arbeidstrening Kafé X 

  skal starte opp her i løpet av første kvartal 2009, og ATG har jobbet målrettet for å 
få bygningen i best mulig stand til oppstart. 

I tillegg har gruppa tatt enkelte flytte og vaske/ryddeoppdrag som i hovedsak har vært rettet mot 
klargjøring av kommunale leiligheter for innflytting, samt hjelp til andre aktive og tidligere 
rusavhengige i forhold til bytte av leilighet. 

To av de tre som deltok i løpet av høsten 08, har valgt å fortsette i arbeidstilbudet. Fra og med januar 
2009 har dette vært et tilbud uten motivasjonspenger. Vi har valgt denne løsningen i påvente av at 
deltagerne skal starte opp i arbeidsmarkedstiltak via NAV, noe som sannsynligvis vil være på plass for 
den enkelte i løpet av februar.  

Dette vil altså si at vi fortsatt driver arbeidstrening for disse to, og at det vil påløpe lønnsutgifter 
for arbeidsleder i ATG minimum ut februar 09, maksimum ut mars 09. I tillegg kommer sosiale 
tiltak og andre utgifter for å kompensere bortfallet av tilbudet om motivasjonspenger. 

Se mer om denne problemstillingen i den vedlagte søknad om overføring av midler. 

Grunnen til at så mange ved Kafé X har avsluttet sin deltagelse i TTV, er at vi hadde en relativt stor 
turnover ved kafeen i forbindelse med sommeren. Noen har gått videre i sine rehabiliteringsløp, til 
jobb eller skole, noen har sluttet siden de viste at motivasjonspengeordningen ville bli faset ut, og 
atter andre har vært nødt til å slutte pga kravet om rusfrihet ved kafeen. Syv tidligere rusavhengige 

                                                 
1 Se mer under avsnittet BrukerBasen 
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har kommet til som nye frivillige ved kafeen, men siden de ikke har mottatt motivasjonspenger, og 
TTV nå avsluttes, har vi valgt å holde disse utenfor listene over TTV deltagere. 

Kafé X og TTV har vært to separate prosjekter som har gjort hverandre bedre, og det er ikke tvil om 
at dersom TTV tilbudet ikke erstattes av noe tilsvarende, kan det bli nødvendig å gjøre endringer i 
forhold til hvordan kafeen drives. 

Oversikt over deltagere i arbeidstrening i prosjektperioden 
Deltagere TTV 2008 Tidsperiode Arbeidssted TTV Situasj. Nå situasjon 
1 Mann 6 mnd Kafé X Avsluttet  Frivillig kafè X 
2 Mann 5 mnd Kafé X Avsluttet  Psyk.probl 
3 Mann  1 mnd  ATG Avsluttet  Psyk.probl 
4 Mann  5 mnd Kafé X Avsluttet I jobb 
5 Mann  4 mnd  (frigang)  Kafé X Avsluttet  Ukjent 
6 Mann  16 mnd Kafé X Avsluttet  Store rusprobl. 
7 Kvinne  8 mnd Kafé X Avsluttet  Ukjent 
8 Mann  19 mnd ATG Deltar Til Tromsprodukt 
9 Mann  12 mnd ATG Avsluttet   Uføretrygd 
10 Mann  9 mnd Kafé X Avsluttet I jobb 
11 Kvinne 13 mnd ATG Deltar  Til Tromsprodukt 
12 Kvinne 18 mnd ATG Avsluttet  Tromsprodukt 
13 Mann  17 mnd Kafé X Avsluttet   Frivillig kafè X 
14 Mann  1 mnd Kafé X Avsluttet  Ukjent 
15 Kvinne  22 mnd Kafé X Avsluttet I jobb 
Deltagere TTV 2007     
16 Mann 10 mnd Kafé X Avsluttet  Ukjent 
17 Kvinne 11 mnd ATG Avsluttet  I rusbehandling 
18 Kvinne  10 mnd ATG/V.stua Avsluttet  I jobb 
19 Mann 3mnd Kafé X Avsluttet  Ukjent 
20 Mann 5 mnd Kafé X Avsluttet  Ukjent 
21 Kvinne 8 mnd Kafé X Avsluttet  Under utdanning 
Deltagere TTV 2006     
22 Mann  15 mnd ATG/Bymisj Avsluttet  Store rusprobl. 
23 Mann 19 mnd Kafé X Avsluttet  Uføretrygd 
24 Mann   - ATG Ikke startet Ukjent 
25 Mann   10 mnd Bymisjonen Avsluttet Ukjent 
26 Mann   - ATG/Åsgård Avluttet Store psyk.probl 
27 Mann 6 mnd ATG Avsluttet  Ukjent 
28 Mann  3 mnd Kafé X Avsluttet  Store rusprobl. 
Deltagere TTV 2005     
29 Mann 6 mnd ATG/Huset Avsluttet  I rusbehandling 
30 Mann  3 mnd ATG Avsluttet Uføretrygd 

Grønn: Deltar fortsatt som frivillig frem til nært forestående overføring til NAV tiltak. 
 

Tabellen inkluderer ikke W. Årst som høsten 2005 startet som midlertidig arbeidsleder i ATG, og med 
motivasjonspenger. Hun har siden juli 2006 vært ansatt i denne stillingen med regulær lønn og med 
lønnstilskudd fra NAV. 

I tillegg kommer flere personer som var godkjent for inntak, men som har hatt så store utfordringer 
at de ikke klarte å forholde seg til tilbudet. De møtte aldri opp, eller kom så påvirket av rusmidler de 
gangene de møtte, at de aldri kom i gang med arbeidstreningen. 
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Datakurs 
Har vært tilbudt også i andre halvdel av 2008. Her har fem deltatt i denne perioden. Kurset har i 
prosjektperioden 05-08 hatt 28 påmeldte, hvorav ca 15 til 20 av disse har deltatt på kurset. Kurset 
har for enkelte gitt meget gode resultater, og har ført til at de har fått de nødvendige kunnskaper om 
data som de var ute etter ved oppstart. For andre har kurset dessverre ikke gitt disse resultatene, og 
forskjellen i utbytte relaterer seg nok noe til den enkeltes motivasjon og evne til å se nytten i 
kunnskapen. Kurset vil bli videreført i regi av MARBORG, og vi ser nå på muligheten for å knytte 
kontakt med mer profesjonelle datalærere. Vi er for eksempel allerede i gang med å forsøke å knytte 
kontakt med Folkeuniversitetet. 

Sosiale tiltak 
Det har vært kontinuerlige sosiale tiltak gjennom hele 2. Halvår. Vi har gitt tilbud til både 
deltagerne i arbeidstreningen og datakurset, samt andre rusavhengige i rehabilitering, men som 
ikke er en del av TTV. Hyggekvelder, kinoturer, fotballkamper og turer ut i naturen er eksempler. 

Planlagt videreføring 
Den nære kontakten med enhetsleder og administrasjon ved Rus og psykiatritjenesten – RPT i 
Tromsø kommune, deres deltagelse i styrings og prosjektgruppe og deres entusiasme og ønske om å 
gjøre TTV til et fast tilbud innen RPT, var med på å gjøre oss relativt sikre på at en videreføring av TTV 
var mulig. Det var tross alt denne tjenesten i kommunen som stod nærmest brukermassen, og som 
så resultatene best.  

Likevel gjorde tidligere erfaringer og kjennskap til kommunal saksgang at vi tidlig forstod at det var 
viktig å benytte våre allerede eksisterende kontakter i det lokale politiske miljøet, for å ytterligere 
sikre mulighetene for videreføring. Allerede høsten 2007 begynte jobbingen opp mot politikerne for 
å øke kunnskapen om TTV, og samtidig arbeide for få på plass en videreføring av tilbudet.  

Gjennom invitasjoner og påfølgende besøk av både lokal og stortingspolitikere i Vestregt. 662

Løftene ble gjentatt en rekke ganger utover i 2007 og 2008, både skriftlig via e-post, og muntlig. 
Samtidig ble videreføring av TTV ble skrevet inn som en del av rusmiddelpolitisk handlingsplan for 
kommunen.

, og via 
møter med disse, ble vi gang på gang gitt honnør for godt arbeid, og samtidlig lovt at dette tilbudet 
ikke skulle legges ned. Pengene til videreføring skulle finnes, uansett, og tilbudet skulle bestå som en 
integrert del av tilbudet til rusavhengige i kommunen. 

3

Evaluering 

  

Helt frem til 15. desember 2008, da økonomiplanen for kommunen ble behandlet, fremstod det som 
sikkert at TTV ville bli videreført. Dessverre resulterte behandlingen av økonomiplanen ikke i midler 
til TTV, og prosjektet er i dag å betrakte som avsluttet grunnet manglende finansiering. 

Thorbjørg Guttormsen, førstelektor ved Universitetet i Tromsø, avdeling for helsefag, er i gang med 
en evaluering av ”Tilbake til verden”. Arbeidet med evalueringen er godkjent av REK NORD (Regional 
komité for medisinsk forskningsetikk) og NDS (personvernombud for forskning), og det arbeides nå 
med datainnsamling og transkribering og analyse av data. Evalueringsstudiet startet senhøstes 2008 
og vil bli sluttført i løpet av våren/sommeren/høsten 2009. Det er også tildelt en del midler fra NAV 
til denne evalueringen.  

                                                 
2 Kontorer for MARBORG, RIO og møtestedet Kafé X 
3 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Tromsø kommune 2008-12, side 47 og side 49 og 60, pkt. 48 
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Vi håper at den kommende evalueringsrapporten kan danne grunnlaget for videre arbeid med å få på 
plass et tilbud som dekker samme målgruppe og tiltak som TTV. Kanskje kan deler av dette dekkes 
via det nye prosjektet BrukerBasen. Mulighetene for dette vil ikke være klarlagt før rapporten er 
sluttført og resultatene tilgjengelig. 

BrukerBasen 
Er et nytt samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Rus og psykiatritjenesten, og MARBORG. 
Prosjektet er finansiert via tilskudd av LAR midler til kommunen, og tilskudd fra Helse og 
rehabilitering til MARBORG. Prosjektet er et rusfritt, korttids, bo og oppfølgingstilbud til personer 
med rusproblemer, og som ønsker hjelp i forhold til sin rusavhengighet. Målgruppa vil i hovedsak 
være personer som kommer ut fra behandlingsinstitusjoner eller fengsel. 

Det skal også tilbys aktivisering/arbeidstrening til de av beboerne som har behov for dette, i tillegg er 
det i prosjektskissen også planlagt å på sikt forsøke å etablere en form for ”småjobbsentral”. Her vil vi 
kunne nyte godt av de erfaringene vi har opparbeidet gjennom TTV prosjektet, og kanskje kan dette 
også være en måte til å få etablert et nytt tilbud om arbeidstrening, også til andre enn kun beboerne 
ved BrukerBasen. 

Andre tilbud i prosjektperioden 
Mødre/kvinnegruppa var i utgangspunktet en del av TTV, men ble overført til MARBORG Drift 
allerede i 2006. Tilbudet drives fortsatt.  

Datakurset vil fortsette uavhengig av TTV midler. 

Fysisk trening startet som et tilbud i TTV, da via arbeidstreningsdelen på Kafé X. Fysisk trening er nå 
en del av kafeens faste tilbud og vil fortsette uavhengig av TTV. 

Sjarken Allegro var en del av TTV tilbudet frem til slutten av 2007. Tilbudet fungerte dårlig og ble 
derfor avsluttet 31.12.07. 

 

Avslutning 
 

Det er meget skuffende at denne rapporten nå er blitt til en sluttrapport, og ikke til den 
videreføringsrapporten som planen var at den skulle bli. Likevel har vi ikke gitt opp, og oppfatter 
sluttføringen av TTV kun som et midlertidig tilbakeslag. Vi har tro på at vi på sikt vil få på plass et 

tilbud som vil fylle tomrommet etter prosjektet. Vi har med andre ord en plan. 

Vi venter nå på ferdigstilling av evalueringsrapporten om TTV. Når denne foreligger, og dersom den 
er så positiv som vi har grunn til å tro, vil denne danne grunnlag for å fronte saken på nytt både i 

media og opp mot lokale politikere. Vi har altså ikke gitt opp, men har behov for et verktøy og 
konkrete fakta som beviser effekten av prosjektet for å kunne jobbe videre med å få etablert et 
tilsvarende tilbud. Evalueringsrapporten fra Høyskolen vil forhåpentligvis dekke dette behovet. 

 

 

 

Dersom ytterligere informasjon er ønskelig, vennligst ta kontakt med MARBORG v/ Vidar Hårvik 
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