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Forord
MARBORG (Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon) er en brukerorganisasjon på
rusfeltet med særlig fokus på rusavhengige i LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Organisasjonen har
også medlemmer som ikke er i LAR, og leverer tilbud til alle rusavhengige som har behov vi kan være med
på å dekke. Organisasjonen ble stiftet 1. juni 2004 og er helt og fullt brukerstyrt.
Organisasjonen ble startet med en målsetning om å styrke samarbeidet mellom pasient/bruker og behandlingssystemet, øke den enkelte brukers rehabiliteringspotensial gjennom læring og sosial trening, gi brukerne en felles stemme, men mest av alt, vise at også denne gruppen mennesker innehar store ressurser.
MARBORG har helt siden sin etablering søkt metoder og muligheter for å kunne hjelpe LAR brukere og
andre rusavhengige med den vanskelige oppgaven det er å integreres inn i samfunnet. Vi tar sikte på å
være et bindeledd mellom brukerne og helseforetakene, kommunene og de sentrale myndigheter. På denne
måten søker vi å øke forståelsen for, og innsikten i, de rusavhengiges situasjon.
Men minst like viktig er de tjenestene organisasjonen tilbyr de enkelte brukerne. Arbeidstrening, kurs,
sosiale tiltak, trygge rusfrie møtesteder og rusfrie boliger, er eksempler på tilbud vi driver eller samarbeider
med andre organisasjoner om å drive. Alle disse tilbudene kan du lese mer om lengre ut i denne rapporten.
Denne årsrapporten gir en kort oversikt over organisasjonens drift og prosjekter i 2012, og er et forsøk på
å gi innsikt i organisasjonens arbeid i året som har gått. Vi tror også at denne rapporten vil synliggjøre at vi
har funnet en arbeidsmetode som virker, nemlig brukestyrte oppfølgingstilbud. Brukerstyring er grunnstenen i alle våre tilbud, og det ser ut til at dette er en metode som virker særlig godt for gruppen ruasvhengige.
MARBORG ønsker fortsatt at flere aktive og engasjerte brukere skal velge å bruke mer av sin tid og ressurser på organisasjonen. Da vil vi kunne gi et enda bedre tilbud til de av oss som trenger litt ekstra hjelp
for å komme videre. Vi ønsker å fortsette å være en ressurs ikke bare for brukerne, men også for kommuner,
helseforetak og behandlingstilbud rundt om i landsdelen.
Vi er avhengige av de som er aktive og tidligere rusavhengige, slik at vi kan utvikle oss og stadig bli en
bedre og mer vidtfavnende organisasjon. Derfor trenger vi flere tidligere rusavhengige som kan være aktive i MARBORG, og tilføre oss enda bredere kunnskaper. Styrking av erfaringskunnskapen er noe vi også
samarbeider med de andre brukerorganisasjonene for rusavhengige om, blant annet gjennom samarbeidsforumet RiktigRetning.
Vi håper at alle LAR brukere og andre rusavhengige som sliter med å finne frem i systemet, eller som føler
at de ikke får den rehabiliteringen de mener de har krav på, tar kontakt slik at vi kan være til hjelp. Ta
gjerne kontakt også om du trenger noe å fylle dagene med. Ledigang er roten til all rus, for å lett omskrive
et kjent ordtak.
Brukere, ansatte, undervisningsinstitusjoner og andre aktører i rusfeltet, har vært flinke til
å benytte seg av brukerkompetansen i MARBORG i 2012, og vi håper på enda flere henvendelser i året som kommer.
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Tilbud og målsetninger
MARBORG er tilgjengelig for…
•

Medlemskap i organisasjonen tilbys alle som er i behandling med Metadon eller Subutex, eller
som er innvilget inntak i slikt tilbud. Vi har også støttemedlemmer, slik at alle som ønsker kan bli
medlem.

•

Organisasjonens tilbud er tilgjengelig for alle tidligere og aktive rusavhengige. Våre ansatte og
frivillige har alle egen tilbakelagt ruserfaring.

•

Brukere, pårørende, ansatte, og alle andre med interesse i rusfeltet generelt, og i LAR spesielt, kan ta
kontakt i forhold til tilbud, informasjon og dialog mm.

MARBORGs mål…
•

Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige som ønsker det, å forlate sin rusavhengighet og skape seg
et rusfritt liv, og/eller med ønske om et redusert misbruk og økt livskvalitet

•

Å sikre at alle i LAR, men også andre rusavhengige, får oppfylt sine rettigheter, både medisinsk og
rehabiliteringsmessig.

•

Å være delaktig i å hele tiden være med på å skape nye og differensierte tilbud til tidligere og aktive
rusavhengige i og utenfor LAR tiltak.

•

Å ivareta brukermedvirkningsperspektivet i alle tilbud til tidligere og aktive rusavhengige.

•

Å igangsette og drive tilbud til brukergruppen.

MARBORG ønsker å…
•

Være en støtte og hjelp for den enkelte i dennes rehabilitering.

•

Styrke samarbeidet mellom brukerne og behandlingssystemet.

•

Gi brukerne en felles stemme.

•

Synliggjøre tidligere rusavhengige som en ressurs.

•

Påvirke og samarbeide med lokale, regionale og sentrale myndigheter for å skape og opprettholde
gode behandlings - og rehabiliteringstilbud.

•

På sikt være med på å gjøre disse tilbudene tilgjengelige for alle tidligere rusavhengige.

MARBORGs tilbud…
•

Hjelp til søknader og klager samt informasjon om LAR systemet og annen rehabilitering.

•

Hjelp til problemløsning, samt informasjon om offentlige tilbud.

•

Trygge, rusfrie arenaer for tidligere rusavhengige. (F.eks. Kafé X og BrukerBasen)

•

Tilbud om arbeidstrening.

•

Tilbud om forskjellige tilrettelagte kurs.

•

Tilbud om sosiale tiltak.

•

Kvinnegruppa. Eget tilbud til kvinner med rushistorie.

•

Herreklubben Hårek. Et tilbud til menn med rushistorie.

•

BrukerBasen. Korttids bo og oppfølgingstilbud til rusavhengige, etter institusjon eller fengsel.
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Organisasjonskart 2011

Årsmøtet

Styre

Hovedkontor
Tromsø

Prosjekter

Kafé X

Kvinnegruppa/
Herreklubben

Fribill. kultur/sport
Sosiale tiltak

Sosiale tiltak

Fysisk trening

Arbeids
trening

Systemarbeid

BSK

Avdeling Bodø

BrukerBasen

Arbeidstrening
Styrking av Kafé X
med en stilling

Rusfrie boliger
Bo-oppfølging
Sosiale tiltak

Systemarbeid

Sosiale tiltak
Aktivitetsdager

Kurs og
opplæring

Barne tilbud

Kafé X er et prosjekt under RIO, men drives i tettmsamarbeid med MARBORG både i forhold til drift og
økonomi. I 2012 har MARBORG støttet driftene av kafeen med midler til en stilling samt ca. kr. 110 00- i
driftstilskudd pr. år, over en lengre periode.
Kafé X er derfor en del av MARBORG sitt organisasjonskart.
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Oppbygning og administrasjon
Årsmøtet

Arbeidsgruppa

Styret

Medlemmer

Organisasjonens øverste organ
er årsmøtet som er åpent for alle
organisasjonens medlemmer.
Årsmøtet er også åpent for
støttemedlemmer og andre som
er interessert i organisasjonens
drift og tilbud.
Styret skal alltid ha overvekt av
brukerrepresentanter. Styret har
bestått av følgende medlemmer i
2012:
•

Wibecke Årst

•

Asbjørn Larsen

•

Carl G. Eliassen

•

Tom E. Lindrupsen

•

Merethe Ellingsen

•

Arne Luther

•

Georg Høyer

•

June Rustad

Arbeidsgruppa består av
brukerrepresentantene i styret.
Gruppa har møttes gjevnlig i
året som har gått. I tillegg til
arbeidsgruppa har de ansatte i
org. hatt faste planleggingsmøter
gjennom året.
MARBORG jobber ikke aktivt for
å registrere medlemmer, noe som
er et bevist valg. Vi har blitt møtt
med mye skepsis hos brukerne
når vi har bedt om navn og adresse og annen kontaktinformasjon.
Spørsmålene som stilles er gjerne
hvorfor vi vil ha informasjonen,
hva vi skal bruke den til, og om
dette er et krav for å kunne søke
hjelp hos MARBORG. Spørsmål
om denne type informasjon fører
altså ofte til unødvendig mistillit
til organisasjonen.
Mange av de vi allerede har
registrert deltar ikke aktivt i
organisasjonen, svarer ikke på
henvendelser, og påvirker lite organisasjonens drift. Når vi i tillegg
har et meget godt samarbeid med
LARiNord som sikrer at vi får
sendt ut informasjon til alle i LAR
i Nord Norge de gangene dette
er nødvendig, har vi valgt å ikke
registrere medlemmer aktivt.

W. Årst er styreleder med A.
Larsen som nestleder. Larsen er
også leder av Kafé X. C. G. Eliassen er daglig leder ved vår lokalavdeling i Bodø, og har vært det
siden 2005. A. Luther har i mange
år vært lokalpolitiker i Tromsø
samt ansatt i
Dette betyr ikke
fiskeridirektora- «Dette betyr ikke at vi ikke har
tet, og G. Høyer medlemmer, eller at vi ikke regis- at vi ikke har
medlemmer,
er professor i
trerer medlemmer...»
eller at vi ikke
sosialmedisin ved
registrerer medUniversitetet i Tromsø. J. Rustad
er ansatt i rus og psykiatritjenlemmer. Vi har i det siste fått flere
esten, Tromsø kommune. De to
nye og har nå over 120 medlemresterende styremedlemmene er
mer, der hoveddelen av disse er i
brukerrepresentanter. Det jobbes
LAR.
med å få på plass fagrepresentant
Vi tenker at antall medlemmer
fra Bodø området.
ikke er det viktigste, men organisasjonens aktivitet og tilbud, og
Organisasjonen hadde fire
styremøter i 2012, samt årsmøte i hvor mange brukere disse tilbudene når.
mars.
Styret har valgt å delegere mye av
ansvaret for den daglige driften
til daglig leder og styrets arbeidsgruppe.
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Styret i MARBORG

Foto av MARBORGs styre for 2012. Fra venstre: Carl G. Eliassen, June Rustad, Georg Høyer,
Asbjørn Larsen, Arne Luther, Wibecke Årst, Tom E. Lindrupsen og Merete Ellingsen.
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Hovedkontor og lokalavdelinger
Hovedkontor Tromsø

Hovedkontoret holder fortsatt
til i Brukerhuset, Vestregt
66. Huset eies av Tromsø
Kommune og disponeres gratis
av de to organisasjonene RIO og
MARBORG.

Administrasjon

Avdeling Bodø

Administrasjonsoppgavene
I Avd. Bodø, har det i 2012 vært
ved hovedkontoret ligger på
ansatt to personer i hver sin 22 %
et svært høyt nivå i forhold til
stilling, der Carl Eliassen har vært
antall ansatte. Det at vi måtte
ansatt som daglig leder.
avslutte arbeidsforholdet for
Han har, i tillegg til økonomivår organisasjons sekretær ved
utgangen av juli, har vært svært
ansvar for avdelingen, også hatt
1. Etg og kjeller
merkbart for daglig leder, og for
ansvaret for kontakten opp mot
Kafé X med arbeidstrenings
organisasjonen. Det er klart at
stat, fylke, og kommune. Leder
tilbud, storskjerm, bordtennis,
en ansatt til alt av administrative
har slik hatt ansvar for brukertv-spill, matseroppgaver er alt
medvirkningen på systemnivå.
vering, kulturtil- «...reduksjonen av antall ansatte i for lite.
administrasjonen har selvsagt økt
bud mm.
Eliassen har vært organisasjonens
arbeidspresset på daglig leder..»
I tillegg
representant i Samarbeidsforum
2. Etg:
øker stadig
som er en paraplyorganisasjon
Kontorer for RIO, MARBORG,
etterspørselen etter
som jobber med fattigdomsprobKafé X, og Tromsø Yogaskole.
brukerkompetanse over hele
lematikk. Han har også gjenlandet, både fra fagpersonell,
nomført en del undervisning på
3. Etg:
politikere og brukere. Dette
høyskoler, samt veiledning ovenKurslokaler for Tromsø Yogaskole sammen med den økte mengden
for kommuner.
arbeidsoppgaver, skaper et varig
Utgiftene til vedlikehold og drift
behov for flere ansatte.
Eliassen er leder i NAV Bodø sitt
av Vestregt. 66 er delt mellom
brukerutvalg, og sitter som repRIO og MARBORG, og vi har i
Redukasjonen med en halv
resentant i Nordlands-sykehuset
året som har gått fortsatt utviklin- stilling i administrasjonen har
sitt brukerutvalg, I tillegg er han
gen av huset.
selvsagt økt arbeidspresset på
også medlem i brukerutvalget
daglig leder og vi ser etter nye
til Sykehusapotekene i helse
I lokalet finnes også kjellerstue
løsninger for 2013. Det er likvel
med 50” flatskjerm og «sursvært vanskelig å få gjort noe med nord og brukerrepresentant fra
round» noe som gjør at vi har
situasjonen, all den tid at våre
Nordlandsykehuset i Regionråen flott arena for sosiale samtilskuddsytere er tilbakeholdene
det i Salten, hvor han har delmenkomster. Tromsø idrettslags
med å tildele midler til stillinger.
tatt i forhandlingene om tjenbortekamper blir selvfølgelig vist,
esteavtalene mellom kommunene
i tillegg til annen sport.
Det er klart at kun én ansatt i
og sykehuset.
organisasjons«...Lokalavdelingen har i 2012
Kjellerstua er også til utlån for
driften, er for
arrangert aktivtetsdag på Valnesf- Merete Ellingsen
kafeens brukere og andre som
lite. Særlig når
er ansatt som
jord Helsesportsenter...»
ønsker å benytte den til feiringer
organisasjonen
nestleder og har
av egen eller sine barns bursdag
driver flere prosjekter i tillegg til
hatt hovedansvar for brukerkoneller andre arrangementer.
sine vanlige oppgaver som bruke- takten. I tillegg har hun sittet i
rorganisasjon. Vi håper derfor at
ruspolitisk råd i Bodø kommune
Kvinnegruppa og Herreklubben
en reell styrking av organisasjoog i et AU som har jobbet med
har også benyttet seg av denne
nene er på vei i 2013.
boligspørsmål knyttet til personer
muligheten for å samles til noe
med rus og psykiatri-problemasosialt, uten at det påløper for
tikk.
mange utgifter.
Vi har også i 2012 hatt svært
mange besøk fra ansatte i rusfeltet lokalt, politikere, og ikke minst
ansatte og brukere fra andre deler
av rusfeltet rundt om i landet.
Dette ser vi gjerne at det blir mer
av i året som kommer. Vi tenker
jo at vi har funnet en del gode
arbeidsmetoder, og vil gjerne dele
denne kunnskapen med andre
deler av rusfeltet.

Lokalavdelingen har i 2012 arrangert aktivitetsdag på Valnesfjord Helsesportsenter sammen
med Kirkens bymisjon og i tillegg
arrangert temakveld om LAR for
brukere, pårørende og fagfolk
hvor det var stort oppmøte.

Vidar Hårvik er daglig
leder av MARBORG
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lokaler til en rusfri møteplass
slik vi har ønsket. Dette merkes
særlig i forhold til rekrutteringen
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Råd, utvalg og møtepunkter
av frivillige. Det er mange inrepresentanter i Ressursgruppe
stanser, enheter og brukere som
LAR.
ønsker vår deltakelse, og i tillegg
På fylkesnivå har vi representaner brukermedvirkning påkrevd i
ter i NAV Troms, Forum for rus
mange situasjoner, slik at mangeog psykisk helse (Fylkesmannen i
len på aktive frivillige merkes
Troms m. fler), Rusforum Finnsærlig godt.
mark og Rusfo«...i 2012 har to personer vært
Enkelte møterum Nordland.
del-ansatt i MARBORG Avd.
punkter for
Bodø...»
Bruker ROP,
avdelingen er
som er et samartatt med under oversikten over
beidsforum bestående av brukerråd og utvalg, slik at det også i
organisasjonene på rus og psykidenne finnes informasjon om
atri feltet, og er knyttet opp mot
MARBORG Avd. Bodø.
Helsedirektoratet.

Råd og utvalg

Deltagelse i råd, utvalg, prosjekt/
styringsgrupper, arbeidsgrupper
og andre fora, er en av MARBORGs viktigste arbeidsoppgaver
på systemnivå. Dette arbeidet er
med på å forme tilbudet til mange
aktive og tidligere rusavhengige,
og har derfor høyt fokus i organisasjonen.
Helsedirektoratets store arbeid
med rettningslinjer og veiledere
på rusfeltet, har også tatt opp tid
for representanter fra organisasjonen. Dette både i forhold til rådslag, arbeidsgrupper og innspill.
Her kan vi særlig nevne arbeidet
med prioriteringsveiviser for TSB.
Organisasjonen har ofte møter
med brukere og fagpersonell
rundt om i kommunene i Nord
Norge, og en skjelden gang også
andre steder i landet. Mange
ganger leder disse møtene til
raskere besluttninger og nye
tilbud for brukerne, enn det mer
strukturerte prosjekt og tiltaksarbeidet vi gjør. Eksempler er
opprettelse av rusfri møteplass i
Narvik, og påbegynt arbeid med
rusfri møteplass i Nordreisa.
I Tromsø har vi fortsatt ledervervet i Brukerrådet for Rus og
psykiatritjenesten og representanter i Brukerrådet for Boligkontoret, Brukerutvalget for NAV
Tromsø, og styremedlem i WayBack Tromsø. I tillegg kommer

Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon har for tiden daglig
leder av MARBORGs hovedkontor, som bruker representant i sitt
styre.

Prosjekt/styringsgrupper

Stafettpinnen er et prosjekt i
Tromsø kommune, med fokus
på å skape arbeids og aktivitetstiltak til både aktive og tidligere
rusavhengige. Å skape en skriftlig
oversikt over tilgjengelige aktivitets- tilbud var en av arbeidsoppgavene i 2012. Oversikten kan
lastes ned fra www.arbeidogaktivitet.no og er relativt utømmende.
Tilbudet «DagsJobben», arbeidstilbud til aktive rusavhengige, er
også et resultat av dette arbeidet.
Arbeidet med rullering av kommunens Rusmiddelpolitiske
handlingsplan tok også mye tid i
2012, sammen med den pågående
prosessen rundt Boliger til helse
og omsorgsformål.

komplett oversikt over denne
type verv og arbeidsoppgaver for
alle i organisasjonen. Prosjekter avsluttes og nye kommer til,
representanter byttes ut og fokusområder endres. Nevnte verv er
et forsøk på å gi et tverrsnitt av
vervene. Det er også utarbeidet
en liste over frivillige og ansattes
møter med brukere og fagpersonell i 2012, denne kan tilsendes ved
forespørsel. En oppsummering av
oversikten finnes under kontaktpunkter på side 14.

Konferanser

Ansatte og medlemmer i MARBORG har i også 2012 deltatt på
en rekke konferanser, og har vært
forelesere ved flere av disse.
Vi har hatt gleden av å bli invitert
som foredragsholdere og forelesere av både Kriminalomsorgen,
Fylkesmenn, universiteter og
høyskoler. Vi er svært glade for
at de kunskaper organisasjonens
frivillige og ansatte besitter, nyttiggjøres i opplæringsøyemed.
Formidling av brukerkunnskap
og brukererfaringer er noe av
det viktigste arbeidet vi gjør, og
denne type oppdrag har et stort
fokus hos oss, og er noe vi prioriterer høyt.

Undervisning

Organisasjonens medlemmer og
ansatte brukes i større og større
grad som forelesere ved rusrelaterte utdanninger. Lege og sosionomstudenter, kommende barnevernspedagoger og sosionomer,
I tillegg til det nevnte arbeidet
samt ytterligere andre studenter
deltar vi
på videregående,
«... Fagrådet har for tiden daglig
ofte som
høyskole og univerleder for MARBORGs hovedkonen form
sitetsnivå, har alle
tor, som brukerrepresentant...»
for konfått del i den innsikt,
sulenter.
kompetanse og brukeDenne type oppdrag skjer ofte i
rerfaringer som MARBORGs
forbindelse med oppretting av nye frivillige og ansatte besitter.
tilbud eller prosesser i kommuner der vi ikke har anledning til å
delta i prosjekt eller styringsgrupper på fast basis.
Det er svært vanskelig å gi noen
Side 11
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Kurs og konferanser/egne tilbud
Kontaktpunkter

med MARBORG og Tromsø kommune. Gratis lokaler, og grunntilMARBORG har hatt mange
møtepunkter med rusfeltet i 2012. skudd på ca en halv million
kroner er kommunens bidrag
Det har vært gjennomført møter,
prosjektgrupTilbudet in«...organisasjonen har hatt 395
per, rådslag mm.
neholder i dag
kontaktpunkter med brukere og
En svært kort
både rusfri
ansatte i rusfeltet i 2012...»
oppsummering
møteplass,
finner du under:
sosiale tiltak, og arbeidstrening.
Departement/direktorat: 15
Fylkesmenn: 14
Fagansatte i kommune: 144
Fagansatte i spes.hels.tjen: 83
Kriminalomsorgen: 13
Brukere/pårørende: 45
Andre: 81
Listen er ikke uttømmende.

Brukerstillinger Kafé X

Brukerstillinger Kafé X - BSK
ble startet opp i 2012, og består
av muligheten til å lønne «frivillige i arbeidstrening - FIA», ved
kafeen.
Prosjektetskissen inneholdt plan
om to 100% stillinger, der den
ene skulle dekke nestleder funksjonen, og den andre skulle deles i
mindre deler, slik at flere i behov
av arbeidstrening skulle kunne
nyte godt av tilbudet.
Desverre var tildelingen kun på
1/5 av omsøkt beløp, og måtte
i tillegg tas fra organisasjonens
generelle driftstilskudd. Det ble
derfor kun mulig å gjennomføre
deler av prosjektet.
Det ble ansatt en person i prosjektet, 1. juni. Stillingen har vært
som nestleder, og direkte knyttet
til oppfølging av FIA.
Nestleder har i tillegg hatt fokus
på utvikling av faste aktivitetstilbud, samt jobbe for å få på plass
individuelle NAV løsninger for de
som er i arbeidstrening hos oss.
Egen rapport for prosjektet
finnes på vår nettside.

Kafé X

Konseptet Kafé X eies av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
- RIO, og driftes i tett samarbeid

Kafeen har også mulighet for
straffegjennomføring med fotlenkesoning, samfunnsstraff,
frigang mm.

I tillegg blir det drevet undervisning ved Kafé X, og kafeen er
godkjent som praksisplass for
sosionom og barnevernsutdanningen. Kafeen mottar også elever
fra grunnfag Helsefag på praksisplasser.
Kommunalt tilskudd dekker ca.
1/3 av utgiftene, og både RIO og
MARBORG har vært nødt til å
fordele ekstra midler til kafeen.
I 2012 dreier det seg for MARBORGs del om ca. kr 110 000,-. I
tillegg til en ekstra stilling gjennom prosjekt BSK.
Vi viser ellers til
årsrapporten for
Kafé X som kan
fås ved henvendelse til MARBORG eller RIO.

på utfordringer som er kvinnespesifikke innenfor rehabilitering.
Her diskuteres både foreldrerollen, pårørendeproblematikk, samt
utfordringer ved det å være i LAR
mm.
Tilbudet fra gruppa har blant vært
sosiale aktiviteter, og rene møter
for dialog og refleksjon. Det har
også vært gjennomført en tur til
Spania.
Egen rapport kan lastes ned fra
vår nettside, eller fås ved å kontakte hovedkontoret.

Kvinnenettverket CORA

MARBORGs kvinnegruppe er
også en del av det felles kvinnenettverket CORA.
Kvinnenettverket CORA ble
etablert og er drevet av 5 ulike
organisasjoner. RIO, Røde Kors
Nettverk, Kirkens sosialtjeneste,
Tromsø bymisjon og MARBORG,
og har utspring fra disse organisasjonenes interne kvinnegrupper.

Nettverket har helt bevist blandet
kvinnegrupper
«...For Kafé X, Herreklubben,
Kvinnegruppa, og BSK, er det utar- med forskjellige
beidet egne rapporter, disse finner utfordringer,
noe som har vist
du på vår nettside...»
seg å være svært
nyttig for deltagerne.

Kvinnegruppa MARBORG

Kvinnegruppa har i 2012 hatt en
rekke tilbud. Mange av disse har
vært fellesarrangementer med
Kvinnenettverket Cora, og noen
få har også vært fellesaktiviteter
sammen med Herreklubben
Hårek.
Eksempler på fellesaktiviteter
er fysisk trening hver mandag
og fredag, samt volleyball hver
tirsdag. I tillegg har gruppene
sammen deltatt på Idrett mot rus,
både lokalt i Tromsø, men også på
landssamlingen i Oslo på høsten.
Bortsett fra fellesaktivitetene er
formålet med gruppa å fokusere
Side 14

Det å møte kvinner med andre
utfordringer enn en selv, har
gjort flere av deltagerne sterkere
og gjort det lettere å takle egne
utfordringer.
Mer info på vår og på Røds Kors
Tromsø sin nettside. Oversikt
over gjennomførte aktiviteter
finnes i slutten av rapporten for
Hårek og Kvinnegruppa
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Egne prosjekter og tilbud I
Herreklubben Hårek

Herreklubben har gjennom året
hatt flere faste tilbud. Dette har
bestått av blant annet fysisk
trening hver mandag, samt volleyball hver tirdag. Disse tilbudene
har vært et samarbeid med Kvinnegruppa og gjelder ikke kun
menn.
Hårek har gjennomført 41 aktiviteter i 2012, og vi tar sikte på å
gjennomføre minst samme antall
i 2013.
Tilbudene har blitt planlagt og bestemt via allmøter med gruppens

deltagere. Dette for å sikre høy
grad av brukerstyring i tilbudet.
Det har vært tilbudt en god del
fotballkamper, av og til med bespisning i forkant. Dette har vært
et populært tilbud, og vi har også
kunnet dra nytte av Kafé X, Huset
og Røde Kors sine fribilletter,
slik at vi kun sporadisk har vært
nødt til å bruke midler på å kjøpe
ekstra.

Brukerbasen - BB

BB var frem til utgangen av 2011
et helt brukerstyrt, rusfritt bo og
oppfølgingstilbud til mennesker
med rusproblemer, som kommer
ut fra institusjon eller fengsel.

dere, i kommunal regi, men uten
å forringe brukerstyringen. Dette
syntes brukerorganisasjonene
fungerte svært dårlig. MARBORG
har derfor brukt 2012 til å påvirke
politisk til at tilbudet ble tilbakeført til organisasjonen.

Tilbudet var i prosjektperioden
Resultatet av dette arbeidet er at
et samarbeid mellom MARBORG
BrukerBasen fra 2013, igjen vil
og Tromsø kommune, der MARvære drevet av MARBORG.
BORG stod for drift og gjennomføring av tilbu«...BrukerBasen fra 2013 igjen vil Tilbudet har
det.
til nå hatt 80
være drevet av MARBORG...»
% vellykkethet
Tilbudet er unikt
i forhold til
på landsbasis
fravær av rus, fravær av kriminalsiden metoden som er lagt til
itet, etablering av nye nettverk, og
grunn er brukerstyring, og kun
inkludering i jobb eller skole.
tidligere rusavhengige er ansatt
for å drive boveiledning og opEr du interessert i dette unike
pfølging.
tilbudet?
Den erfarings baserte kunnskapen
hadde også god bredde siden de
ansatte hadde erfaringer fra svært
forskjellige tilnærminger til det å
bli rusfri. Eksempelvis 12 trinnsmodellen, familie-behandling og
LAR.

Beboerne må være i jobb/skole
aktivitet minst fire dager i uka.
De får også støtte til å etablere
gode hverdagsrutiner med det
å bo, trene, gjøre lekser, delta
sosialt mm. I de tilfeller der beboerne ikke er i jobb, NAV tiltak
eller skolegang, vil de få hjelp til
Vi har kun fått positive tilbakekomme i gang med dette. I påvenmeldinger fra deltagerne, og selv
om enkelte har ønsket seg andre
te av denne type aktivitet tilbys de
aktiviteter enn de som har blitt
arbeidstrening ved Kafé X inntil
gjennomført,
en mer tilpas«... Hårek har gjennomført 41
har alle hatt
set tilbud er på
tilbud i 2011...»
plass.
forståelse for
at det er flertallet i gruppa som
Beboerne får også hjelp til å skaffe
bestemmer, og at ikke alle ønsker
seg egen egnet bolig, samt komme
kan bli oppfylt.
i gang med sosiale aktiviteter og
diverse kurs.
Vi håper at vi i 2013 kan får gjennomført enda flere aktiviteter,
BB er et høyterskeltilbud
men vi er da avhengig av et større
med tett oppfølging og med
engasjement fra gruppens delnulltoleranse for rusbruk.
tagere.
Tilbudet inneholder også oppfølDet er utarbeidet egen rapport
ging i egen bolig i inntil seks mnd.
også for Herreklubben, denne
etter utflytting.
finner du under prosjekter på vår
Ved prosjektperiodens utløp ønsnettside.
ket kommunen å drive tilbudet viSide 17

les mer på: www.brukerbasen.no

Egne prosjekter og tilbud
Det kan være lurt...

hvis du fant denne rapporten
interessant, å gå inn på våre nettsider og lese mer om de forskjellige tilbudene, prosjektene og annet som vi til daglig jobber med.
Her finner du også rapporter fra
tidligere år, prosjektbeskrivelser,
og innmeldingsskjema til organisasjonen.
Det er fint om du ønsker å støtte
oss, om ikke med annet enn det å
melde deg inn i organisasjonen,
f.eks. som støttemedlem.
Alle kan bli medlemmer i MARBORG, medlemskap er gratis,
og en innmelding er jo også en
støtteerklæring til det arbeidet
vi gjør, og vil gjøre oss mer slagkraftig i diskusjonene vi har med
systemet.
Dersom du synes noe mangler på
nettsiden vår, om det er informasjon du ikke finner, eller annet
du ønsker å gi oss tilbakemelding
på, så finner du e-post adressene
på nettsiden. Her finner du også
et eget søkefelt dersom det er noe
spesielt du leter etter.
Tilbakemeldinger er alltid bra,
og vi ser gjerne at akkurat du tar
kontakt med oss.
Mer informasjon finner du på:
Web: www.marborg.no
E-post: post@marborg.no
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Kort om økonomi
Hovedkontoret i Tromsø er ansvarlig for økonomi, søknader og rapportering for hele organisasjonens drift
og alle prosjekter.
Regnskapstjenester ble kjøpt fra Tromsø Regnskap ut 3. kvartal, og fra Dønland Regnskapsservice AS fra
og med 4. kvartal. Dette skyldes at Tromsø Regnskap ønsket å redusere sin kundemengde, og derfor sa opp
enkelte avtaler, blant annet avtalen med MARBORG.
Det er Dønland Regnskapsservice AS som har utført regnskapsrapport for 2012, og revisjon er utført av
revisjonsselskapet Dørum og Nordstrøm.
MARBORG som helhet hadde i 2012 et negativt resultat på kr - 204 707,Dette er dessverre ikke et helt korrekt bilde av organisasjonens økonomi. Grunnet kluss i kommunikasjonen
mellom organisasjonen og tidligere regnskapsfirma, er ikke alle overskytende midler fra 2011 overført 2012.
Fra 2011 skulle det samlet vært overført kr. 388.994,-, mens kun kr. 125.000,- er overført til avd. 101. For
lite overført utgjør kr. 263.994,-. Det ville for 2012 da ha vist et overskudd på kr. 59.287,-. For år 2011
som viste et overskudd på kr. 386.176,-, ville da blitt til overskudd kr. 122.182,Manglende overføring fra foregående år blir særlig synlig for regnskapsavdelingen 104 TTV. Denne regnskapsavdelingen fremstår som uten inntekter i 2012, mens det ved utgangen av 2011 var et reelt overskudd
på kr 201 803,- som skulle vært ført over til 2012. Dette ville gjort balansen for 2012 til kr - 550,- og ikke kr
- 230 626,- som regnskapet nå viser.
----I 2012 har vi blant annet hatt støtte til drift av organisasjonen og enkelte mindre tiltak fra Helsedirektoratet gjennom «frivillige tiltak til rusmiddelavhengige og prostituerte», samt fra kommuner og fylkesmenn.
Dette dreier seg altså om regnskapsavdelingene 101 Drift, 102 Kafé X, 106 Avd. Bodø og 108 BSK.
Når det gjelder regnskapsavdelingene 103 Kvinnegruppa er navnet litt misvisende siden utgiftene til både
Kvinnegruppa og Herreklubben Hårek dekkes over denne posten. Her fikk vi et eget tilskudd fra Arbeids
og Velferdsdirektoratet til disse to tiltakene, og styret valgte derfor å ikke bruke penger fra Helsedirektoratets hovedtilskudd på dette tilbudet.
Når det gjelder 104 TTV (Tilbake til verden), så ble dette prosjektet avsluttet ved utgangen av 2011. Her ble
overskytende midler tilbakeført AVdir i 2012, som nevnt over.
105 Brukerbasen ble i 2012 overtatt av Tromsø kommune og det har derfor vært svært små utgifter til dette
tilbudet i året som har gått.
Vi skjønner godt at de utfordringer vi har hatt i forhold til kommunikasjonen med vårt
tidligere regnskapsfirma kan være forvirrende, og vi viser derfor til særskilt økonomirapport med tilhørende noter, for bedre innsikt i økonomien. Økonomirapporten er særlig
tilpasset våre tilskuddsytere.
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Forenklet oversikt over inntekter og utgifter
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Til sist...
Noen ord fra daglig leder

F

or n’te gang haster det med årsrapporten. Man skulle jo tro at man
lærte etter hvert? Men mest av alt er denne årlige foreteelsen enda et
tegn på at vi har for få ansatte i driften av MARBORG. Å sitte alene med
det meste av økonomistyring, søknader, rapportering, ansatte ansvar
og gudene vet hva i tillegg, gjør oss desverre dårligere enn vi kunne ha
vært, dersom vi hadde hatt tilstrekkelig kapasitet i ledelsesleddet.

R

ollefordeling og arbeidspress kunne vært annerledes, og ikke minst,
vi kunne nådd mye mer ut til den delen av brukergruppa som fortsatt ruser seg.

A

lltid skal de nå klage, synes jeg å høre noen si. Men det er faktisk alt
for lite fokus på hvordan brukerorganisasjonene på rusfeltet finansieres. Og det er for lite fokus på den store forskjellen vi kunne ha utgjort i
den enkeltes rehabilitering, om vi bare hadde forutsigbarhet og god nok
finansiering. Rusfeltet taper, brukerne taper, og de ansatte i organisasjonene jobber seg halvt ihjel. Det er
på tide med en endring!
----

M

en det har likevel skjedd ting, store ting i 2012. Og det på tross av finansiering og andre utfordringer. Etter et helt års påvirkning av, og dialog med, politisk nivå i Tromsø kommune, får vi drifts og
arbeidsgiveransvar tilbake for BrukerBasen, den blir igjen helt brukerstyrt. Hurra! Og for å konkretisere: I
MARBORG definerer vi brukerstyring som: «når brukerne, via sine organisasjoner, oppretter, eier, driver
og har full råderett over et tilbud.»

A

t brukerstyringen ble forringet da kommunen overtok BB, var som forventet. Kommunen ønsket nok å
drive tilbudet selv av forskjellige grunner. Den ene var nok de gode resultatene i tilbudet, en annen et
reellt ønske om å inkludere flere tidligere rusavhengige, med sine brukererfaringer, inn i tjenesten.
Når dette så ikke fungerte, så var det nok både fordi det var vanskelig å «holde fingrene av fatet», og la de
BB ansatte styre showet. (Det er jo liksom det som er brukerstyring), men også mye på grunn av økonomiske utfordringer. Derfor er det godt å vite at BB nå er sikret ut 2015.
Og BB er, så vidt vi vet, fortsatt helt unik på landsbasis. Det er det eneste rusfrie, bo og oppfølgingstilbudet med kun tidligere rusavhengige ansatt. Det er også det eneste botilbudet drevet av en brukerorganisasjon på rusfeltet, og med kommunal avtale.

R

usfeltet trenger slike nyskapninger som BB. Vi trenger at brukerorganisasjonene går foran og lager nye
tilbud. Ikke minst trenger vi kommuner som Tromsø, som tør å gå litt andre veier enn å kun konkurranseutsette til private med profittmotiv.
Rusfeltet trenger at brukerkompetansen tas i bruk på nye måter, og til nye oppgaver. «Flere hender i eldreomsorgen», sa vi for noen år siden. Hvorfor ikke benyttes seg av noen av alle de som er blitt rusfrie, og på
denne måten få flere hender også her? Her bør kommunene kjenne sin besøkelsestid.

B

are ved å gi oss muligheten, ved å tørre å tro at også tidligere rusavhengige kan gjøre en forskjell, ved å
tørre å risikere at ting kanskje ikke går seg til ved første forsøk, bare slik kan vi styrke tilbudet og inkludere vår erfaringskompetanse på nye måter. Bare spør oss, vi har ofte turt å prøve en rekke ganger, før vi
endelig ble rusfrie.

O
R
G

verføringsverdien av slike tiltak som BB er stor. Kom til Tromsø, og få noen gode ideer.

ing oss, og avtal en tid....
ode råd trenger nemlig ikke å være dyre, og vi elsker besøk.....

Vidar Hårvik

Daglig leder MARBORG
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