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Tromsø kommune sier nei til 5,4 millioner 
 
Vi finner det på sin plass å informere om at Tromsø kommune og brukerorganisasjonene 
RIO/MARBORG nå står i fare for å miste 5,4 millioner i prosjektmidler knyttet til rusfeltet. 
 
Bakgrunnen er prosjektet BrukerBasen som har prosjekttilskudd fra både LAR midler (kommunen) og 
Helse og rehabilitering (RIO/MARBORG), begge pålydende ca kr 900 000- pr år i tre år. 
 
Prosjektet er et korttids, rusfritt, botilbud til mennesker med rusproblemer som kommer ut fra 
institusjon eller fengsel, og var tenkt å skulle ha tilhold i Ryav 37 på Bjerkaker. 
 
Vi har i flere måneder ventet på at avd Eiendom skal sluttføre renoveringen av bygget. Dette 
innebærer blant annet bytte av noen vinduer, dører samt legging av nytt gulvbelegg i Ryav 37. 
Materialkostnadene vil bli dekket av brukerorganisasjonenes prosjekttilskudd, og medfører altså ikke 
utgifter for kommunen. 
 
Det ble av kommunaldirektør Eva T. Olsen bestemt at arbeidet med prosjektet skulle bero frem til 
saken hadde vært til orientering i Helse og omsorgskomiteen. Saken er blitt trenert i lang tid, og vi 
har i de siste tre mnd kun ventet på at saken skulle opp for komiteen, som en orienteringssak. Vi fikk 
i dag, igjen, utsettelse på når saken skal opp, og den er nå utsatt til komiteens møte i desember. 
 
Det har siden 1. april 2009 vært ansatt to personer med egen tilbakelagt ruserfaring i prosjektet, og 
disse går nå og ”driver” uten å ha arbeidsoppgaver. Dette er en hån mot de ansatte og de som har 
jobbet for å drive frem prosjektet. 
 
Bli ikke renoveringen sluttført snarest slik at det kan jobbes videre med prosjektet, er det 
overhengende sannsynlig at prosjektmidlene må returneres til tilskuddsyter, og arbeidet med dette 
tilbudet må legges ned. 
 
Tilbudet ville gitt i godt og meget etterspurt tilbud til mennesker i en vanskelig livsfase, og vi håper i 
det lengste på at det tas til vett slik at dette prosjektet kan gjennomføres. 
 
 
For oss i brukerorganisasjonene fremstår det som uforståelig at behandlingen av en så enkel sak, 
kan ta så lang tid, og vi er redd for at det i denne saken foreligger bevist trenering bak. 
 
 

Mvh 
 
Vidar Hårvik         Ragnar Moan 
Daglig leder         Daglig leder 
MARBORG         RIO Nord 
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