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Kort om prosjektet 
BSK har vært gjennomført i en svært redusert utgave sett i forhold til opprinnelig prosjektskisse, i 

perioden 2012 til 2014. Denne rapporten konsentrerer seg om 2014. 

Da dette er en rapportering på en videreføring av BSK, vil mye av rapporteringen vedrørende 

måloppnåelse, inntak i tilbudet, opplæringsutbytte mm være dekket gjennom rapportering for 2012 

og 2013. MARBORG ser ikke grunn til å gjenta denne, da disse forhold er de samme som for den 

nevnte perioden. 

BSK har vært drevet i hele 2014 med prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet og lønnstilskudd fra NAV. 

Bakgrunnen for at tilbudet i prosjektet har blitt svært redusert, er manglende finansiering med et 

opprinnelig budsjett på ca 1,2 millioner, og en tildeling på kr. 280 000,- 

BSK har i 2014 bestått av ansettelse av en tidligere rusavhengig inn i en 100 % stilling som nestleder 

ved Kafé X, med hovedansvar for oppfølging og tilrettelegging for tidligere rusavhengige i 

arbeidstrening ved kafeen. 

Dette har fungert svært bra, og deltagerne har fått oppfølging, tilrettelegging og annen støtte av en 

helt annen størrelsesorden enn hva som hadde vært mulig med kun en ansatt ved kafeen. Dessverre 

ble den ansatte sykemeld fra og med september, slik at vi de siste fire mnd. av 2014 i større grad har 

vært nødt til å nyttiggjøre oss av frivillige. Kafeen har i denne perioden fungert med noe redusert 

åpningstid. Den ansatte er nå, i begynnelsen av 2015 tilbake i jobb, og kafeen vil etter påske være 

tilbake med sin opprinnelige åpningstid på 6,5 dager i uka. 

Opprinnelig prosjektsøknad inneholdt som nevnt et budsjett på 1,2 millioner mens MARBORG ikke 

har funnet det mulig å tildele prosjektet mer enn de nevnte kr. 280 000,- 

Det var derfor en vurdering om prosjektet i det hele tatt skulle videreføres i 2014, eller om vi skulle 

avvente til finansiering av en slik størrelsesorden var på plass, at BSK kunne gjennomføres noenlunde 

som planlagt. 

At organisasjonen likevel valgte å gjennomføre deler av tilbudet skyldes at Kafé X hadde flere 

utfordringer som måtte løses: 

 For lite ansatte til å tilby oppfølging og tilrettelegging for tidligere rusavhengige i 

arbeidstrening, av en kvalitet som ønsket. Denne mangelen på ansatte skapte også fare for: 

o «drop out» fra arbeidstrening 

o Risiko for tilbakefall til rusbruk 

o For liten støtte i kontakt med NAV og annen oppfølgingstjeneste 

o Ikke tilfredsstillende videreformidling til jobb/skole 

Disse utfordringene gjorde at vi på tross av lav finansiering ønsket å gjennomføre et redusert prosjekt 

som i all hovedsak har bestått av å ansette en tidligere rusavhengig, og langvarig frivillig ved Kafe X, 

inn i stillingen som nestleder ved tilbudet. 

Prosjektet har, sammen med grunntilskudd fra Tromsø kommune, gjort det mulig å i perioden 2012 

til 2014 ha to hele stillinger ved Kafé X, noe som har vært avgjørende for å kunne gjennomføre god 

og tett oppfølging og tilrettelegging rettet mot tidligere rusavhengige i arbeidstrening ved kafeen. 

Hadde kafeen vært drevet med kun en stilling, ville arbeidstreningstilbudet blitt svært redusert, og 

det er grunn til å anta at kun de mest motiverte og mest ressurssterke av våre deltagere ville klart å 

delta, og på denne måten kommet seg videre til jobb eller skole. 



Økonomi 
 

108 BSK   

Inntekter/tilskudd mm Sum 

Helsedirektoratet 280 000 

SUM inntekter 280 000 

    

Utgifter   

lønn og personal 279 595 

    

SUM utgifter 279 595 

    

Resultat 2014 405 

 

 

 

Dette avslutter en svært kort rapportering på prosjektet Brukerstillinger Kafé X – BSK 
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