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Dette er et tilsvar til en posting på en personlig profil på Facebook ang MARBORG, Kafé X 

og flere aktivitets tilbud. Vi har valgt å svare på postingen for å rydde opp i en del 

misforståelser. Vi gjør dette via MARBORGs egen web- side, slik at flest mulig kan få med 

seg vår tilbakemelding. For at svaret skulle bli mest mulig oppklarende og informativt, ble det 

dessverre noe langt. Vi legger det derfor ut på MARBORG sin nettside, og legger kun linken 

ut på FB. 

 

Vi finner det svært vanskelig å svare konkret og forståelig på den nevnte postingen. Dette 

fordi det som står der enten ikke er korrekt, eller er en sammenblanding av tilbud og 

aktiviteter drevet av en rekke organisasjoner, og ikke kun av MARBORG. 

 

Det er fint at enkeltpersoner engasjerer seg i hva MARBORG tilbyr, og arbeider med, men da 

må innspill basere seg på fakta, og ikke på hva enkelte «tror» vi gjør, eller «tror» vi jobber 

med. Alle er velkommen til å besøke oss på kontoret i Vestregt 66 i Tromsø, eller i 

Jordbruksveien 47 i Bodø, for å få informasjon, og for å dele sine innspill med oss. Vi kan 

ikke bli hverken bedre eller flinkere, eller etablere mer treffsikre tilbud, uten tilbakemeldinger 

fra de som måtte ha synspunkter på hvordan vi driver vårt arbeid, eller i forhold til hva vi 

tilbyr av brukerrettede aktiviteter. 

 

Vi vil derfor starte med å gi litt informasjon om hva MARBORG er og hva vi jobber med. 

MARBORG er en brukerorganisasjon på rusfeltet, med særlig fokus på mennesker i 

rehabilitering med metadon eller subutex. Vi var i starten en ren brukerorganisasjon for LAR, 

men har siden 2005-2006 jobbet på hele rusfeltet. Organisasjonen har hovedkontor i Tromsø 

og en lokalavdeling i Bodø, og har medlemmer fra hele Nord Norge. MARBORG jobber 

hovedsakelig i Nord Norge, men deltar også i nasjonale råd, utvalg og fora. Alle som er 

frivillige eller ansatt i MARBORG, har selv vært rusavhengige. De som i dag er ansatt i 

organisasjonen har i flere år jobbet som frivillige og lagt ned mye gratis arbeid for 

organisasjonen, før økonomi og andre forhold gjorde det mulig for dem å bli ansatt. 
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MARBORG jobber på to måter.  
1. langsiktig arbeid opp mot kommuner, fylkesmenn, departementer, direktorater, media, 

høyskoler/universiteter, og ansatte i rusfeltet. Målet vårt med dette arbeidet, er at alle med 

rusproblemer skal få et best mulig tilbud og et godt og verdig liv. Dette uavhengig av om man 

ruser seg eller er blitt rusfri. 

 

2. Brukerrettede tilbud. Dette er tilbud til mennesker som er aktive eller tidligere 

rusavhengige. Dessverre er vi svært få som jobber og er aktive i MARBORG. Dette gjør at vi 

må velge hva vi skal jobbe mest med. På grunn av mangelen på rusfrie møteplasser og rusfrie 

aktiviteter på det tidspunkt da MARBORG. ble etablert, valgte organisasjonen å jobbe mest 

med å få på plass og drive aktiviteter som fremmet rusfrihet. Dette gjorde vi på bakgrunn av 

svært mange tilbakemeldinger fra mennesker i rehabilitering, eller som på annen måte 

forsøkte å slutte med rusmidler. Disse både savnet og trengte trygge væresteder og rusfrie 

aktiviteter.  

I tillegg til de rusfrie tilbudene, har vi også tilbud om samtaler, hjelp til klager og søknader og 

annet. Her er det overhode ikke krav om rusfrihet. Alle kan stikke innom oss på kontoret, eller 

ringe for hjelp og støtte uavhengig av livssitusasjon. 

 

Det ble i postingen blant annet sagt av vi deltar på seminarer over hele Skandinavia, og 

at vi er for dårlige til å dele av den kunnskapen vi gjennom dette tilegner oss. Til dette 

har vi følgende svar: 

Representanter fra MARBORG reiser en del i Norge, men det er utrolig sjelden at vi deltar på 

noe utfor landet. På disse kursene og seminarene deltar vi som vanlige deltagere og som 

foredragsholdere på nasjonale konferanser og kurs, og vi underviser på høyskoler og 

universiteter i rusproblematikk. Svært mange av disse reisene er IKKE betalt av MARBORG, 

men av de som bestiller oss inn som foredragsholdere og undervisere. Disse oppdragene 

belaster altså ikke organisasjonen økonomisk. Her er det også viktig at de som drar kan 

komunisere med tilhørerne, at de kan ha et bredt blikk på rusfeltet, og ikke bare se feltet fra 

sin egen, personlige ruserfaring. Dette begrenser selvsagt hvem som kan ta oppdraget. 

I forhold til at vi er for dårlige til å dele kunnskapen, så kan vi si oss enig. Dessverre er det få 

i brukermassen som viser interesse for denne kunnskapen. Men vi har likevel i lengre tid tenkt 
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på hvordan vi best får løst denne utfordringen, og i første omgang vil vi prøve å legge ut 

informasjon og oppsummeringer fra kurs og konferanser på vår nettside www.marborg.no  

Samtidig er det viktig å poengtere, at denne kunnskapen er noe vi bruker daglig i vårt arbeide, 

og at kunnskapen på denne måten kommer langt flere til nytte enn det som hentydes på FB. 

 

Brukerrettede tilbud 
Vi vil her prøve å gi en mer detaljert oversikt over organisasjonens brukerrettede tilbud. 

 

Kafé X er et samarbeid mellom RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, MARBORG 

og Tromsø kommune, og er eid av RIO. Kafeen er en rusfri møteplass for rusavhengige i 

rehabilitering, og tilbyr i tillegg til et møtested, også sosiale aktiviteter som kino, teater, fysisk 

trening, turer og mye mer. I tillegg tilbyr kafeen arbeidstrening, og har også mulighet for 

avtjening av samfunnsstraff, § 12 og fotlenkesoning.  

Mange av de som benytter tilbudet er i en svært sårbar fase av sin rehabilitering, og det er 

derfor viktig at de slipper å forholde seg til ruspåvirkede mennesker. Kafeen er særlig rettet 

mot de som har et ønske om å nå frem til en livssituasjon der bruk av rusmidler ikke har en 

plass. Tilbudet er også åpent også for folk flest, det eneste kravet er rusfrihet og god 

folkeskikk.  

Det er i dag to ansatte ved kafeen, hvorav en har lønnstilskudd fra NAV. Begge de nåværende 

ansatte jobbet frivillig, uten lønn, i to år før de ble ansatt. MARBORG dekker, gjennom et 

særskilt tilskudd til nettopp denne stillingen, deler av lønnen for den ene av disse, samt litt av 

driftsutgiftene. De resterende utgiftene dekkes av RIO og Tromsø kommune. Vil du vite mer 

om dette tilbudet, kan du lese mer på www.kafex.no  

 

BrukerBasen - BB er et rusfritt bofellesskap med tett oppfølging, med botid på inntil ett år. 

BB er et tilbud til rusavhengige, med bostedsadresse i Tromsø kommune, og som kommer rett 

fra fengsel eller institusjonsbehandling. Du må altså søke om plass ved BrukerBasen mens du 

fortsatt er i fengsel eller behandling. En av hovedmålsettingene med tilbudet, er å trygge 

overgangen fra fengsel og behandling, og hjelpe rusavhengige med å etablere seg i et trygt og 

rusfritt miljø. I tillegg får beboerne hjelp til å finne egnet bolig på det private markedet. 

MARBORG får tilbake driftsansvar for dette tilbudet, fra Tromsø kommune, 1. mars i år. 

http://www.marborg.no/
http://www.kafex.no/
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Tilbudet er unikt på landsbasis, ved at det kun er tidligere rusavhengige som står for drift og 

oppfølgingstilbudet ved BB. Les mer her: www.brukerbasen.no  

 

Kvinnegruppa er et MARBORG tilbud til kvinner med en rushistorie. MARBORG har en 

kvinnegruppe i Tromsø og en i Bodø. Det å delta i Kvinnegruppa er tenkt som en støtte og 

hjelp i arbeidet den enkelte gjør, for å opprettholde sin rusfrihet, og er derfor et rusfritt tilbud. 

Denne gruppa er helt og holdent basert på frivillig arbeid, og gjennomføring av møter og 

sosiale tilbud, gjøres utenfor arbeidstid. Altså får ingen av de som deltar i gruppen, betalt for 

arbeidet. 

Tilbudet ble startet i 2007 og har på disse seks – 6 årene arrangert to – 2 turer. En tur med 

Hurtigruta, og en tur til Spania. Personen som postet kommentaren vi svarer på, var en av 

deltagerne på turen med Hurtigruta, som hadde 13 deltagere og ble gjennomført i starten av 

2010. Her var fem deltagere fra Kvinnegruppa i Nordland og resten fra Kvinnegruppa i 

Tromsø. Alle daværende deltagere i gruppa, var med.  

I de siste to årene har gruppa samlet færre deltagere. Mange av disse har vært med fra starten. 

Det ble derfor bestemt å se på muligheten for å arrangere en ny tur, særlig siden det var tre år 

siden forrige tur. Alle de fem deltagerne i gruppa ble forespurt, en kunne ikke delta, og det var 

derfor de gjenværende fire deltagerne som dro. Kun reise og overnatting ble dekket, resten 

betalte den enkelte deltager selv.  

Bortsett fra disse to turene består tilbudet i Kvinnegruppa av møter/sammenkomster der 

jentene møtes og har det hyggelig sammen. Samt at de enkelte ganger drar på kino, teater eller 

andre kulturopplevelser. Gruppen er en fin arena for å diskutere både egne og 

samfunnsmessige utfordringer for mennesker med rusproblemer, og nye deltagere ønskes 

velkommen. Det er et sterkt ønske om rusfrihet, og deltagere bør ha et ønske om å etablere 

sunne, positive relasjoner til andre kvinner.  

 

Kvinnenettverket Cora er et tilbud til kvinner med en historie. Tilbudet ble startet som et 

samarbeid mellom fem ulike organisasjoner, dette var da MARBORG, RIO, Kirkens 

sosialtjeneste (Huset), Tromsø Bymisjon, og Røde Kors Nettverk. Det er altså ikke slik at 

dette er et rent MARBORG tilbud. Nettverket tar utgangspunkt i de enkelte organisasjonenes 

egne kvinnetilbud, og gjennom disse kan du delta på nettverkets aktiviteter. Nettverket har 

http://www.brukerbasen.no/
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også arrangert en tur med Hurtigruta, og det et mulig at dette er en av turene det vises til i 

postingen på FB. MARBORG bidrar IKKE med midler til dette tilbudet, kun med frivillig 

arbeid. Utgiftene til Kvinnenettverkets aktiviteter dekkes av Røde Kors Nettverk, og Kirkens 

sosialtjeneste. Du kan lese mer om dette tilbudet her 

 

Herreklubben Hårek er et samarbeid mellom MARBORG, RIO, Kirkens sosialtjeneste 

(Huset), og Røde Kors Nettverk. Tilbudet ble opprettet på bakgrunn av de gode resultatene og 

tilbakemeldingene fra Kvinnenettverket Cora, og utgiftene har blitt dekket av to særskilte 

tilskudd til dette arbeidet. Det ene er et tilskudd fra Arbeids og velferdsdirektoratet til 

MARBORG, og er et fellestilskudd til MARBORGs egen Kvinnegruppe og Herreklubben. 

Det andre er et tilskudd fra Helsedirektoratet, til Kirkens Sosialtjeneste (Huset). Sammen har 

disse tilskuddene gjort det mulig å tilby fotballkamper, bowling, fysisk trening og andre 

aktiviteter, særlig rettet mot menn med et rusproblem. Herreklubben er, som Kvinnegruppa, 

og til dels Kvinnenettverket, tenkt som en støtte og hjelp i arbeidet den enkelte gjør, for å 

opprettholde sin rusfrihet, og er derfor et rusfritt tilbud. 

Huset har tatt initiativ til, og stått for gjennomføringen av enkelte fotballturer. Både til cup 

finalen i fjor, og fotball turer til England. Utgiftene til disse reisene er IKKE dekket gjennom 

MARBORG sitt tilskudd, men har vært et spleiselag mellom tilskuddene som Huset har hatt 

til Herreklubben og Cora, samt at Huset har dekket deler av utgiftene fra sitt eget budsjett for 

sosiale aktiviteter.  

MARBORG har derimot dekket enkelte billetter til lokale fotballkamper på Alfheim. Men i 

hovedsak har billetter til Tromsø Idrettslag sine kamper, kommet fra gratisbilletter fra TIL, 

gitt til Kafé X. 

Om valg av deltagere til fotballturer siste år 
Vi vil gjenta at MARBORG ikke har finansiert disse turene, men representanter fra 

organisasjonen har deltatt i planleggingen. 

Når deltagere skulle velges ut, for eksempel til cup-finale turen, så ble det tatt utgangspunkt i 

de som hadde deltatt mest på TIL sine hjemmekamper, og som på denne måten hadde vist stor 

fotball interesse. Alle disse fikk forespørsel om å delta på turen. Det var til slutt 15 som dro 

samlet, og 14 som kun fikk cupfinale billetter. Alle disse betalte i tillegg en egenandel som 

varierte mellom kr 1 000,- og kr. 3 000,- avhengig av inntekt. Når det gjelder eventuelle andre 

turer, fotball eller andre, så må Kirkens Sosialtjeneste kontaktes, da det er de som står for 

http://lokal.rodekors.no/Distrikt_hjemmesider/Troms_Rode_Kors/lf/tromso/Lokalrad_Omsorg/Nettverksarbeid1/Kvinnenettverket_Cora/
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arrangering og gjennomføring av turene. 

 

 

Ytterligere informasjon 

I tillegg til disse brukerrettede tilbudene, tilbyr MARBORG også hjelp og støtte til utforming 

av klager og søknader mm, vi deltar i ansvarsgrupper når vi blir forespurt, og har samtaler 

med mange mennesker med rusproblemer og deres pårørende. Dette tilbudet er ikke rusfritt, 

og hvem som helst kan komme innom vårt kontor med sine problemer eller utfordringer. Vi 

kan også møtes hjemme hos den enkelte, eller på annet sted.  

- - - - - 

Det ble i postingen på FB også sagt at vi kaster mennesker ut av organisasjonen, og det 

ble antydet at dette ble gjort for å fjerne de som måtte true vår posisjon eller som var 

kritiske til vårt arbeid. Dette er noe vi må klargjøre skikkelig.  

Vi har aldri kastet noen ut av MARBORG. Vi tror denne misforståelsen kan på komme på 

bakgrunn av følgende:  

MARBORG driver, som vi har nevnt over, flere rusfrie aktiviteter. De fleste av disse i 

samarbeid med andre organisasjoner. I disse tilbudene har det skjedd, og vil nok skje i 

fremtiden også, at enkelte blir bortvist fra aktiviteten. Dette skjer i de tilfeller der aktive 

rusavhengige, når de er ruspåvirket, blir bedt om å forlate det som er en rusfri aktivitet/tilbud. 

Grunnen til at bortvisning skjer, er at MARBORG har et stort fokus på å trygge mennesker 

som er i en sårbar fase av sin rehabilitering. Deltagerne har behov for rusfrie arenaer der de 

skal slippe å møte mennesker som er i aktiv rus. Det at vi en sjelden gang må be enkelte om å 

forlate en aktivitet, er på bakgrunn av et ønske fra flertallet av de som benytter disse rusfrie 

aktivitetene. Det er altså ikke slik at dette er noe vi har funnet på, på egen hånd, men er et 

krav fra gruppedeltagerne. 

 

Vi har i dag dessverre ingen faste aktiviteter rettet mot aktive rusavhengige. Tidligere hadde 

vi både arbeidstrening og aktiviteter for mennesker som fortsatt ruser seg. Dette tilbudet måtte 

vi dessverre legge ned, på grunn av at tilskuddet fra Arbeids og velferdsdirektoratet ble 

avsluttet etter endt prosjektperiode.  
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Skulle MARBORG drevet dette tilbudet videre, ville organisasjonen vært avhengig av 

tilskudd til drift av dette, fra Tromsø kommune.  

 

Siden dette tilbudet ble avsluttet, har vi jobbet aktivt opp mot kommunen for at et lignende 

tilbud skulle bli opprettet. Dette har vi lykkes med, også grunnet kommunens interesse for 

etablering, og DagsJobben vil bli startet opp så snart stillingene som arbeidsledere er besatt. 

Dette håper vi skjer før sommeren.  

DagsJobben vil være et kommunalt tilbud, men er planlagt sammen med MARBORG og vil 

bli drevet i tett dialog med MARBORG og RIO.  Tilbudet vil ha base på Kafé 103. Her vil 

aktive rusavhengige kunne møte opp, og få lønnet arbeid samme dag. Lønnen vil bli utbetalt 

etter arbeidstid, og dere kan få mer informasjon om dette tilbudet ved Kafé 103, eller ved å 

kontakte Tromsø kommune. Ønsker noen å søke på stillingene som arbeidsleder ved dette 

tilbudet, finner dere mer informasjon her  

 

Vi håper at MARBORG i fremtiden kan få flere frivillige, og at organisasjonen kan få midler 

slik at vi kan etablere nye aktiviteter, også til de som fortsatt ruser seg. Slik det er nå, har 

MARBORG hverken nok frivillige, eller midler til å opprette og drive denne type tilbud. 

 

Om økonomien i organisasjonen:  

Det er ikke slik at MARBORG får en haug med penger fra det offentlige som organisasjonen 

kan bruke på det den vil. Midlene blir tildelt MARBORG på bakgrunn av svært så spesifikke 

søknader, og bevilget midler må da brukes i henhold til det som det er søkt om midler til. 

Dessverre får MARBORG alt for lite innspill utenfra i forhold til hva vi bør satse på og legge 

til rette for, av aktiviteter og tilbud. Dersom noen sitter med gode forslag og innspill, håper vi 

at dere kan komme til organisasjonen med disse, og ikke bare dele dem med deres nærmeste 

omgangskrets. Men som vi har nevnt tidligere, så er vi få frivillige og ansatte i 

organisasjonen. MARBORG har også hele Nord Norge som arbeidsområde. Vi er derfor 

avhengige av at de som måtte fremme forslag om nye aktiviteter og tilbud, er villige til selv å 

ta i et tak, og jobbe frivillig i organisasjonen. Det er slik vi har bygget opp MARBORG, vi har 

http://www.marborg.no/wp-content/uploads/2013/02/Prosjektbeksrivelse-DagsJobben.pdf
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alle startet som frivillige, og på denne måten skapt MARBORG slik organisasjonen fremstår i 

dag. 

 

Vi skjønner at det kan være vanskelig å finne frem i og forstå organisasjonens tilbud. Dette 

vanskeliggjøres ytterligere av at flere organisasjoner samarbeider om tilbud, og i tillegg 

arrangerer tilbud på egen hånd som kan ligne svært på MARBORG sine egne tilbud. Vi håper 

likevel at denne informasjonen var avklarende og gav svar på de spørsmål og påstander som 

ble rettet mot oss på FB. Dersom noen ønsker mer informasjon, eller ønsker å komme med 

innspill, ta gjerne kontakt. Dere vet hvor dere finner oss. 

Hilsen arbeidsgruppa i MARBORG 

 

 


