Årsrapport MARBORG 2013

Om rapporten
MARBORG har alltid vært opptatt av at det vi produserer av skriftlig materiell skal holde høy kvalitet.
Vi er hva vi produserer…
Dessverre har tidspress gjort at vi for denne rapporten har måttet bruke annen programvare, og har
måttet ta noen snarveier med design. Vi håper likevel at rapporten er informativ og at våre
tilskuddsytere og andre finner svar på de spørsmål de måtte ha i forhold til bruk av midler og drift
generelt. Vi lover å kommet sterkt tilbake med et bedre produkt, kanskje allerede høsten 2014, når vi
feirer vårt 10 års jubileum.

Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med styreleder,
ansatte og frivillige i MARBORG.
Foto: V. Hårvik, og klipp fra media: Bladet Nordlys, Bladet Fremover
Rapporten satt med: Sansation 32, Sansation 14, Sansation 13 og Calibri 11
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MARBORG ønsker å takke følgende…
Tilskuddsytere
Helsedirektoratet
Arbeids og velferdsdirektoratet
Justisdepartementet
Helse Nord
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Troms
Troms Fylkeskommune
Tromsø kommune, Helse og sosial
Tromsø kommune, Rus og psykiatritjenesten
Bodø Kommune
Narvik kommune
Sørfold kommune

Givere av gaver til Kafé X
Sulland fondet
Tromsøya arbeider lag
Pinsekirken Tromsø
Remix Tromsø
Alle private givere

Samarbeidspartnere
Fylkesmannen i Nordland
Tromsø kommune
Narvik kommune
Nordreisa kommune
Røde Kors Nettverk
RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
FHN – Foreningen for human narkotikapolitikk
proLAR
A-Larm
WayBack
LARNett Norge
BAR – Barn av rusavhengige
Landsforbundet mot stoffmisbruk Tromsø
Og mange mange fler…
Kun noen er nevnt, men ingen er glemt…
Vi takker for støtten fra dere alle. 
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Forord
MARBORG er en brukerorganisasjon på
rusfeltet og har medlemmer med alle typer
rusavhengighet samt støttemedlemmer.
Organisasjonen har likevel et særlig fokus på
rusavhengige i LAR (legemiddelassistert
rehabilitering).
MARBORG 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
rusavhengige med den vanskelige oppgaven
det er å integreres inn i samfunnet. Vi tar sikte
på å være et bindeledd mellom brukerne og
fagpersonell i 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 individuelt.
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 2013, 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
brukerstyrte tiltak og oppfølgingstilbud.
Brukerstyring er grunnsteinen i alle våre
tilbud, og det ser ut til at dette er en metode
som virker særlig godt for oss som har vært
rusavhengige.
MARBORG ønsker å fortsette å være en
ressurs ikke bare for brukerne, men også for
pårørende, politikere, statlige etater,
kommuner, helseforetak, behandlingstilbud
og utdanningsinstitusjoner rundt om i
landsdelen.
Vi er avhengige både av dere som er aktive og
dere som er 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 rusavhengige som sliter med å
finne frem i systemet, eller som føler at de
ikke får den rehabiliteringen de mener de har
krav på, eller som bare er interessert i å
snakke med oss, 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 erfaringskompetansen i
MARBORG i 2013, og vi håper på enda flere
henvendelser i året som kommer.
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MARBORG, mål og tilbud
MARBORG er tilgjengelig for…
Medlemskap i organisasjonen tilbys alle som
har eller har hatt rusproblemer. Vi tar også inn
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.

opprettholde gode behandlings - og
rehabiliteringstilbud.
På sikt være med på å gjøre disse tilbudene
tilgjengelige for alle tidligere rusavhengige.
Være en støtte og hjelp for den enkelte i
dennes rehabilitering.
Styrke samarbeidet mellom brukerne og
behandlingssystemet.
Synliggjøre tidligere rusavhengige som en
ressurs.
Gi brukerne en felles stemme.

MARBORGs tilbud…
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 i forhold til rehabilitering.
Å være delaktig i å skape nye og differensierte
tilbud til tidligere og aktive rusavhengige i og
utenfor LAR tiltak.
Å igangsette og drive tilbud til brukergruppen.
Å ivareta brukermedvirkningsperspektivet i
alle tilbud til tidligere og aktive rusavhengige.

MARBORG ønsker å…
Påvirke og samarbeide med lokale, regionale
og sentrale myndigheter for å skape og

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. Bo og oppfølgingstilbud, etter
rusbehandling eller fengsel.
Café Exit. Rusfri møteplass Narvik
Elveland Kafé. Rusfri møteplass Nordreisa

Organisasjonskart

Årsmøte

Styre

Hovedkontor

Tromsø

Prosjekter/
tiltak

Kafé X

Kvinnegruppa/
Herreklubben

Avdeling

Avdeling

Bodø

Narvik

Elveland Kafé

BrukerBasen

Café Exit

Brukerstillinger
Kafé X
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Oppbygning og administrasjon
Årsmøtet
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. Kun
medlemmer med egenerfaring fra rus har
stemmerett.

Styret
Styret skal alltid ha overvekt av
brukerrepresentanter og har bestått av
følgende medlemmer i 2013:
Wibecke Årst - Styreleder
Asbjørn Larsen - Nestleder
Carl G. Eliassen
Tom E. Lindrupsen
Merethe Ellingsen
Arne Luther
Georg Høyer
June Rustad
Det har i 2013 vært åtte styremedlemmer
hvorav fire selv har vært rusavhengige.
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 fiskeridirektoratet, G. Høyer er
professor i sosialmedisin ved Universitetet i
Tromsø, og J. Rustad er ansatt i rus og
psykiatritjenesten, Tromsø kommune. De to
resterende styremedlemmene er
brukerrepresentanter. Det jobbes med å få på
plass fagrepresentant fra Bodø området.
Organisasjonen hadde ett styremøte i 2013,
og fikk, grunnet problemer med
gjennomføring, ikke gjennomført årsmøte i
året som gikk. Det er klart at både antallet

styremøter og det faktum at det ikke ble
gjennomført årsmøte, ikke er holdbart, og
organisasjonen tar sikte på å rette opp disse
problemstillingene i 2014.
Styret har valgt å delegere mye av ansvaret for
den daglige driften til daglig leder og styrets
arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppa
Arbeidsgruppa består av brukerrepresentantene i styret. Gruppa møttes
jevnlig i året som har gått. I tillegg til
arbeidsgruppa har de ansatte i org. hatt faste
planleggingsmøter gjennom året.

Medlemmer
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.
De fleste av vår medlemmer deltar ikke aktivt i
organisasjonen, de svarer ikke på
henvendelser, og påvirker lite organisasjonens
drift. Når vi i tillegg har et meget godt
samarbeid med LARiNord som sikrer at vi når
ut med informasjon til alle i LAR i Nord Norge,
har vi valgt å ikke registrere medlemmer
aktivt.
Likevel økte antall medlemmer i 2013 og er nå
på ca. 140.
Vi tenker at antall medlemmer ikke er det
viktigste, men organisasjonens aktivitet og
tilbud, og hvor mange brukere disse tilbudene
når.
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Styret i MARBORG 2013

MARBORGs styre for 2013. 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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Organisasjonens arbeid
Hovedkontor Tromsø
Hovedkontoret til organisasjonen har siden
oppstart vært lokalisert i Tromsø.
Hovedkontoret er ansvarlig for all økonomi,
søknader, rapporter, ansettelser og
lønnsutbetalinger, og alle andre oppgaver som
det er naturlig at et hovedkontor har.
Det har i 2013 kun vært en ansatt ved
hovedkontoret, som har vært daglig leder.
Denne har hatt ansvar for hele
organisasjonens drift og oppgaver, i tillegg til å
fungere som brukermedvirker og foredragsholder, samt jobbet med undervisning på
høyskoler og universiteter og med
brukerkontakt. Dette er en situasjon som ikke
er holdbar, og organisasjon tar sikte på å få på
plass minimum en halv stilling til, dedikert til
støttefunksjoner på hovedkontoret, i 2014.

Administrasjon
Organisasjonen har ekstern regnskapsfører og
ekstern revisor. Ut over dette er
hovedkontoret i Tromsø ansvarlig for all
administrasjon, bortsett fra enkelte mindre
oppgaver som blir ivaretatt av daglige ledere
ved Avd. Bodø og BrukerBasen.

Ansatte
MARBORG hadde syv ansatte i 2013. De aller
fleste av disse er ansatt i prosjekter eller tiltak
organisasjonen driver. Det er tre ansatte på
BrukerBasen, en ved Kafé X, og de tre siste var
ansatt henholdsvis ved hovedkontoret i
Tromsø, og i to mindre 22,5 % stillinger i
Bodø/Nordland.

Frivillige
MARBORG hadde i 2013 tre frivillige i Narvik,
tre frivillige i Nordreisa, og 24 frivillige ved
samarbeidstilbudet Kafé X. I tillegg jobber de
fleste ansatte frivillig for organisasjonen,
utenfor vanlig lønnet arbeidstid. Dette

arbeidet tilsvarer mange årsverk som sparer
både organisasjonen og samfunnet for store
utgifter.

Avdeling Bodø
Det har i 2013 vært et høyt aktivitetsnivå i
forhold til systemrettet brukermedvirkning i
Bodø/Nordland. Ruspolitisk råd Bodø,
Brukerrådet Nordlandssykehuset (NSSH), og
ledervervet ved brukerrådet ved NAV Bodø er
gode eksempler. Fordi vi har hatt representant
i brukerutvalget ved NSSH har dette generert
mye ekstra arbeid i diverse arbeidsgrupper
som f.eks. omorganisering av rus og psykiatri
ved NSSH. Vi har også sittet i arbeidsgrupper i
Bodø og Saltdal som har jobbet med
samhandlings-reformen. Vi har vært
medarrangør av flere temacafé’er i Bodø og
deltatt på flere ansvars-gruppe møter med
brukere.
2013 ble dessverre det året da vi mistet enda
en representant i Bodø. Personen hadde i
hovedsak kontakt med aktive rusavhengige i
og utenfor LAR, og ble svært arbeidsbelastet
gjennom dette. Samtidig sluttet Fylkesmannen
i Nordland å gi MARBORG tilskudd, som
tidligere år hadde vært i størrelsesorden kr.
50 000,- Dette gjorde det nødvendig med
endringer ved avd. Bodø/Nordland. I dialog
med hovedkontoret valgte derfor MARBORG
og den ansatte å avslutte arbeidsforholdet ved
utgangen av 2013 slik at det i 2014 kun vil
være en representant i Bodø/Nordland. Dette
er noe vi må jobbe med i året som kommer,
med et mål om å få på plass nye frivillige
brukerrepresentanter i området.

Avdeling Narvik
MARBORG er alltid glade for nye engasjerte
representanter, og i Narvik dukket det sent i
2012 opp ikke mindre enn tre. MARBORG har
samtidig tatt ansvar for driften av det som i
dag er Café Exit og som er en rusfri møteplass
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sentralt i Narvik sentrum, ala Kafé X. Vi har
alltid vært opptatt av å etablere og
opprettholde et skille mellom aktive og
tidligere rusavhengige, for å trygge varig
rusfrihet hos mennesker i rehabilitering. Slik at
det lokale engasjementet for å drive rusfri
møteplass, var noe organisasjonen tok i mot
med åpne armer. Du kan lese mer om Café
Exit lengre ut i denne rapporten.
Representantene jobber i tillegg som rene
brukermedvirkere, på frivillig basis, og har
deltatt på en rekke konferanser, råd og utvalg,
samt gjennomført flere besøk ved lokale
rusbehandlings institusjoner.

Kontaktpunkter på rusfeltet
Representanter for MARBORG har i 2013, som
i tidligere år hatt ustrakt kontakt med brukere
og pårørende, med fagpersonell i kommuner
og spesialisthelsetjeneste, med
departementer, direktorater, politikere og
andre instanser. Ved omlegging av våre
systemer for epost, kalendre og kontakter ble
dessverre mange av avtalene for 2013 slettet
slik at oversikten under er representativ men
ikke i nærheten av å være komplett og
uttømmende. Vi tar sikte på at denne type
digitale problemer ikke skal ramme oss i
fremtiden, siden vi nå sitter på mye sikrere
systemer.
Listen under blir, grunnet disse problemene,
svært redusert, og antallet kan nok med
sikkerhet dobles særlig for undervisning og
bruker og pårørendekontakt. Vi velger likevel
å synliggjøre tallene, siden de sier noe om
spredningen av vår aktivitet og vårt arbeid.
Tjeneste
Departement og direktorat
Kommuner
Spesialisthelsetjeneste
Undervisning
Brukere/pårørende
Andre/politisk mm
Konferanser

Antall
11
89
134
22
21*
133
25

* Tallet beskriver kun planlagte, avtalte møter

Bruker og pårørendekontakt
Brukerkontakt er et av de kontaktpunktene
det er vanskeligst å dokumentere siden mye
av kontakten skjer ad-hoc og ikke er planlagt
på samme måte som systemkontakten.
Organisasjonens representanter er i daglig
kontakt med både aktive, men særlig tidligere
rusavhengige, slik at å tallfeste dette blir svært
vanskelig. Nylig og langt-komne rusfrie treffer
MARBORG særlig gjennom tilbudene Kafé X,
Café Exit, Elveland Kafé, BrukerBasen, og de
sosiale tiltakene Herreklubben Hårek og
Kvinnegruppa, samt gjennom besøk ved
rusbehandlingsinstitusjoner og fengsel. Aktive
rusavhengige treffes oftest «på gata», på
kommunenes møteplasser for aktive
rusavhengige, og gjennom besøk lokalt ute i
kommunene. Uten å kunne tallfeste dette
nøyaktig er det likevel slik at MARBORG treffer
både aktive og tidligere rusavhengige på
daglig basis.

Råd, utvalg og andre møter
Representanter fra organisasjonen deltar i en
rekke råd og utvalg; BrukerutvalgetUniversitetssykehuset Nord Norge, Regionalt
brukerutvalg- Helse Nord, BrukerRoP Helsedirektoratet, Kontaktforum-AVdir,
Brukerrådet- Rus og psykiatritjenesten Tromsø
kommune, er alle gode eksempler på dette
arbeidet. Det er ikke mulig å liste alle råd og
utvalg, for ikke å snakke om alle prosjekt,
arbeids og styringsgrupper som MARBORG
deltar i. Listen over er derfor kun eksempler
på arbeidet.

Særlig om kriminalomsorgen
Det har vært gjennomført flere undervisnings
og kontaktoppdrag av representanter for
MARBORG opp mot særlig Tromsø fengsel.
Men det er i hovedsak gjennom Kafé X og
BrukerBasen og deres direkte kontakt med
straffedømte og Kriminalomsorg i frihet, at
den største kontakten har vært. Kafé X hadde i
2013 seks deltagere som hadde
straffegjennomføring ved tilbudet, og har
11

allerede til nå i 2014 hatt flere på samme
tiltak. BrukerBasen mottok flere søknader om
bolig fra innsatte, og tok inn en ny beboer fra
fengsel i året som gikk. Vedkomne bor fortsatt
på basen.

Undervisning og foredrag
Representanter fra organisasjonen
gjennomfører undervisningsoppdrag, kurs og
foredrag i varierende grad gjennom året. Det
er også en viss forskjell fra år til år i antall
oppdrag. I 2013 er det blant annet
gjennomført undervisning for følgende
grupper: Politihøyskolen Bodø, kommunalt
ansatte Fauske, vernepleierutdanningen i
Bodø, ansatte generelt Tromsø Fengsel,
rusmestringsenheten Tromsø fengsel, innsatte
i Tromsø fengsel, barnevernsstudenter,
ansatte avd. Avrusning og utredning UNN,
ansatte RoP boligene Tromsø kommune,
pasienter ved Sigma Nord, ansatte ved rus og
psykiatritjenesten Tromsø kommune. Utvalget
er kun et eksempel på spredningen av
organisasjonens undervisningsoppdrag.

Andre oppgaver og kontakter
MARBORG ønsker i størst mulig grad å
samarbeide med alle instanser, tjenester og
andre som har samme mål som
organisasjonen. I 2013 hjalp vi blant annet
Tromsø kommune med å holde Kafé 103
(kommunens «varmestue» for aktive
rusavhengige), åpen i en uke under
sommeren, og vi hadde over 30 tidligere
rusavhengige aktivisert med opp og nedrigging på Bukta-Open Air Festival. Vi har hatt
relatvit stor kontakt med media, i forhold til
både positive oppslag og negative.
Organisasjonen har vært delaktig i å etablere
DagsJobben, et arbeidstilbud til aktive
rusavhengige i Tromsø, FLOKA, en møteplass i
Lyngen, og mange andre tilbud. Dessverre er
behovet for vår kompetanse og erfaring langt
langt større enn hva som for tiden er mulig
imøtekomme.

Prosjekter og tiltak
Kafé X
Kafé X er en brukerstyrt, rusfri møteplass
sentralt i Tromsø og var i 2013 finansiert
gjennom tilskudd fra Tromsø kommune,
Helsedirektoratet og gaver fra bedrifter, lag,
foreninger og private. Tilbudet hadde to
ansatte hvorav den ene stillingen var
finansiert via prosjektmidler fra
Helsedirektoratet og med lønnstilskudd fra
NAV. (Mer under Brukerstillinger Kafé X)
24 personer har jobbet frivillig ved kafeen i
2013, hvorav 15 hadde rusbakgrunn. 13 av
disse er fortsatt rusfrie i dag (mai 2014).
Seks personer avtjente forskjellige former for
samfunnsstraff, fotlenke og frigangs soning
ved tilbudet, tre av disse hadde rusbakgrunn.
Ni studenter har også deltatt gjennom praksis
ved tilbudet, hvorav to fra høyskole/
universitetsnivå, fem fra VG skole og to fra
ungdomsskole i forbindelse med operasjon
dagsverk.
Kafeen hadde i året som gikk, 3 126 registrerte
besøkende, men da det ikke telles antall
besøk, men enkeltgjester, er nok antallet
besøk nærmere det dobbelte. Snittet ligger på
ca. 14 gjester pr. dag, seks dager i uka.
Brukerstillinger Kafé X
Nestlederstillingen ved kafeen var i fjor
finansiert gjennom prosjekttilskudd fra
Helsedirektoratet og lønnstilskudd fra NAV.
Stillingen er absolutt nødvendig for å kunne
drive med 6,5 dager åpent i uka, og det jobbes
med å få full stillingsfinansiering fra Tromsø
kommune for to stillinger, i 2014. Det er
utarbeidet egen prosjektrapport for
«Brukerstillinger Kafé X» som er sendt våre
tilskuddsytere, og som kan finnes på vår
nettside.

Gruppetilbudene…
Herreklubben Hårek og Kvinnegruppa har
vært finansiert gjennom et prosjekttilskudd fra
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AVdir og er i hovedsak et tilbud om sosiale og
fysiske aktiviteter rettet mot henholdsvis
menn og kvinner. Begge disse tilbudene er
lokalisert til Tromsø.
Det er gjennomført flere faste aktiviteter
gjennom året som har bestått av blant annet
fysisk trening hver mandag, torsdag og fredag,
samt lagspill hver tirsdag. Tilbudene om fysisk
trening er generelle, og både kvinner og menn
deltar. Det er i tillegg kjøpt inn treningskort
ved treningshallen Kraft, og klippekort ved
Alfheim svømmehall som har vært benyttet av
begge gruppenes deltagere. Det har også
deltatt kvinner på HH tilbudet om
fotballkamper, men ikke i særlig stor grad.
Flere av gruppenes deltagere har i tillegg blitt
dratt inn i annet frivillig arbeid i regi av
organisasjonene. De har deltatt i oppussing av
Husets nye lokaler, vært frivillige ved både
Røde kors, Kafé X og Buktafestivalen, og har
blant annet gjennom HH og Kv.Gr kommet i
kontakt med andre rusfrie, og knyttet
kontakter også blant mennesker uten
utfordringer med rus eller psykiatri.
Herreklubben Hårek
Herreklubben Hårek er et rusfritt tilbud til
menn med rushistorie, og hadde mest fokus
på fotballaktiviteter i 2013. Dette skyldes at
den som var ansvarlig for gjennomføring av
tilbudet ble alvorlig syk tidlig på året, og måtte
slutte med det frivillige arbeidet han frem til
da hadde lagt ned i forhold til gjennomføring
av aktiviteter. Det ble derfor nødvendig å
satse på aktiviteter som lot seg gjennomføre
uten for mye forarbeid. Siden gruppens
deltagere alltid har vært svært interessert i
fotball ble det naturlig at dette fikk mest
fokus.
Herreklubben har deltatt på 20 hjemmekamper for Tromsø idrettslag-TIL og det er
blitt vist 24 bortekamper i kjelleren på Kafé X,
noen av disse med servering. Det er også
gjennomført en fotballtur til England for å se

TIL spille mot Tottenham i Europa League, der
seks deltok. I tillegg har gruppa deltatt på
Idrett mot rus to ganger, og også vært på en
del andre sosiale og kulturelle aktiviteter.
Antall deltagere på arrangementene har
variert mellom 5-30. Det er utarbeidet en
egen prosjektrapport for HH og Kvinnegruppa
som er sendt våre tilskuddsytere og som kan
finnes på vår hjemmeside.
Kvinnegruppa
Kvinnegruppas tilbud må sees i nær
sammenheng med Kvinnenettverket Cora,
men har i tillegg gjennomført 15 egne
aktiviteter i 2013. Gruppens deltagere har i
tillegg deltatt på de 23 aktivitetene som
Kvinnenettverket Cora har gjennomført. Det
er utarbeidet en egen prosjektrapport for HH
og Kvinnegruppa som er sendt våre
tilskuddsytere og som kan finnes på vår
hjemmeside.

BrukerBasen
BrukerBasen er et rusfritt bo og
oppfølgingstilbud for mennesker med
rusavhengighet, og som kommer direkte fra
rusbehandling eller fengsel. BB har i 2013 vært
finansiert av Tromsø kommune.
Tilbudet er unikt på landsbasis siden det kun er
ansatt tidligere rusavhengige til å drive boveiledning og oppfølging. Det er foreløpig tre
boenheter ved tilbudet og disse har i hovedsak
vært bebodd i hele perioden.
Det er mottatt 10 skriftlige søknader om bolig
ved BrukerBasen i 2013. I tillegg kommer en
rekke telefonhenvendelser der det er blitt
opplyst at det er fullt, men der det blir
oppfordret til å søke likevel pga. muligheten
for utskrivinger. Dessverre er det få av disse
potensielle beboerne som rent faktisk søker.
Botiden på BB er i utgangspunktet inntil ett år,
men tilpasses individuelt. Alle beboerne er i
fast dagaktivitet som skole, arbeid eller begge
deler og får tett og individuell oppfølging av
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de ansatte på BB men har i tillegg tett
oppfølging og tilrettelegging fra NAV,
poliklinikk, SMS Sosial, TAFU og andre.
Alle tidligere beboere som har gjennomført
planlagt utskriving fra BB, bor nå i leid bolig på
det private markedet. Unntaket er en, som har
flyttet og kjøpt hus i et annet distrikt. Samtlige
som har gjennomført planlagt utflytting er
fortsatt rusfrie og i jobb eller skole eller begge
deler. På grunn av tidspunkt for innflytting og
individuell tilpasning av botid, flyttet kun en
beboer over i egen bolig i året som gikk.
Det er utarbeidet en egen prosjektrapport for
BrukerBasen som er sendt våre tilskuddsytere
og som kan finnes på vår hjemmeside.

Café Exit
Café Exit er en brukerstyrt, rusfri møteplass
sentralt i Narvik som ble startet høsten 2012
og ble 2013 drevet av tre tidligere
rusavhengige. Tilbudet har tilhold i et
kommunalt bygg som også huser Plattform1
og MARBORG overtok driftsansvaret våren
2013. Tilbudet har i all hovedsak vært drevet
gjennom frivillig arbeid og med et lite tilskudd
fra Narvik kommune. De frivillige holder Café
Exit åpent tre dager i uka, og det er for 2014
søkt, og innvilget tilskudd fra AVdir slik at
tilbudet vil styrkes betraktelig i kommende år.
Tilbudet er foreløpig et værested med biljard,
air hockey, bordtennis, dart og tilgang til
internett og PC. Exit tilbyr også aktiviteter
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utenfor huset som kino, bowling, kafebesøk og
lignende sosiale tiltak, og har i snitt 15-20
besøk ved tilbudet pr. åpningsdag.
MARBORG har vært med å utvikle kafeen i
snart ett år. Vi har vært med og både støttet
litt økonomisk, og ikke minst gjennom
verdifull veiledning. I tillegg har kommunen
kommet på banen med kr. 10 000,- pr. år, i
fire år framover. Da gjennom et øremerket
tilskudd til MARBORG. Vi ser frem til den
videre utviklingen i 2014 med spenning, og har
et håp om at både arbeidstrening og
straffegjennomføring på sikt vil kunne
etableres ved tilbudet.

Elveland Kafé
Elveland Kafe er en brukerstyrt, rusfri
møteplass i sentrum av Storslett som åpnet i
mai 2013. Tilbudet inneholder også tilbud om
sosiale aktiviteter, og holder til på
Møteplassen som er et kommunalt flerbrukshus. Tilbudet har ikke hatt finansiering i 2013.
MARBORG tok i 2013 over ansvaret for drift av
Elveland Kafé og både MARBORG og RIO
gjennomfører faste besøk i Nordreisa
kommune, på Storslett, og særlig ved den
rusfrie møteplassen. MARBORG har ikke hatt
utgifter til dette tilbudet i 2013, med unntak
av at organisasjonen har dekket enkelte
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småutgifter knyttet til kontorutstyr og innkjøp
av matvarer og renholds utstyr.
Elveland Kafé har foreløpig åpent to dager i
uken, som er tirsdag og fredag med åpningstid
10.00 til 14.00. Det er for tiden tre tidligere
rusavhengige som deler ansvaret for driften
mellom seg og antall gjester pr. åpningsdag
ligger på 1-15.
Elveland tilbyr gratis kaffe, vafler o.a.
servering. Det finnes biljardbord og tilgang til
datamaskin med internettilgang og skriver, for

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

dem som har behov for dette. Noe som er
nyttig for tilbudets brukere blant annet i
kontakten med NAV, kommune og andre
hjelpesystemer.
Det har kommet mange forslag til aktiviteter
som vi ønsker å utvikle på sikt. Vi ser for oss
sosiale aktiviteter som felles trening på
Gymmet, svømming, fisketurer, kajakk på elva,
musikk-lunsj, oljemaling mm. Tilbudet er tidlig
i en utviklingsfase og stabilitet og flere tilbud
vil utvikles fortløpende.

også en støtteerklæring til det arbeidet vi gjør,
og vil gjøre oss mer slagkraftig i diskusjonene
vi har med systemet.
Om det er informasjon du ikke finner på
nettsiden vår, eller annet du ønsker å gi oss
tilbakemelding på, så finner du e-post
adressene på nettsiden.
Tilbakemeldinger er alltid bra, og vi ser gjerne
at akkurat du tar kontakt med oss.
Mer informasjon finner du på:
Web: www.marborg.no
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Særlig rapportering til Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har etterspurt innspill på
noen spesifikke spørsmål, det er disse som
behandles i avsnittet under.
1. Å fremme brukermedvirkning innen
rusfeltet, både på individnivå og
systemnivå…
En av MARBORG sine viktigste oppgaver har
helt siden etableringen av organisasjonen
vært å fungere som brukernes stemme inn i
systemarbeid, samt styrke, og i enkelte
tilfeller, delta, i den enkelte rusavhengiges
egen prosess. Vi har i 2013 fått flere nye
frivillige, slik at særlig systemrettet
brukermedvirkning i landsdelen er styrket
ytterligere fra 2012. Siden disse nye frivillige,
samt tidligere ansatte og frivillige, også jobber
med individrettet brukermedvirkning, ser vi at
også denne er styrket i året som har gått.
Når det gjelder individuell brukermedvirkning
blir denne ofte svært lite reell når
brukeren/pasienten ikke vet hva
brukermedvirkning er, og heller ikke kjenner
sine rettigheter. En av organisasjonens
viktigste oppgaver blir derfor å opplyse
brukere/pasienter om hva deres rettigheter
er, informere om individuell plan, og hjelpe til
i de tilfeller der det er nødvendig å utforme
klager. Dette gjennomføres hver dag i
organisasjonens forskjellige tilbud.
Dette arbeidet har fortsatt i 2013 og er i dag
et av organisasjonens viktigste fokuspunkter.
Dette illustreres også av oversikten tidligere i
denne rapporten under «kontaktpunkter med
brukere og fagfelt».

2. I hvilken grad organisasjonen og dennes
representanter har reell innflytelse på
systemnivå, gjennom råd og utvalg, høringer,
utviklings- og kompetansehevende arbeid,
tjenesteutvikling m.m.

Det er dessverre slik at tjenestene fortsatt har
en tendens til å ta inn brukermedvirkere i
arbeidet, for så å ikke lytte til disse innspillene.
Erfaringene er likevel svært forskjellige. Fra
eksempler der tjenestene virkelig lytter og
endrer tilbud og andre løsninger slik at de blir i
tråd med brukerrepresentantenes innspill, til
eksempler der det ikke nytter hva
representantene måtte ha av innspill, man
gjennomfører likevel det man i
utgangspunktet hadde planlagt.
Et stort problem i dette arbeidet er at
brukerrepresentantene kommer alt for sent
inn, etter at mye allerede er planlagt og
bestemt, slik at i alle fall større endringer ikke
er mulig. Det er særlig i disse tilfellene man får
et inntrykk av at man enten har glemt å
inkludere brukerrepresentasjon, eller at man
bevist har ventet til det meste er planlagt, før
man tar disse inn. Dette medfører mange
ganger at man mer får opplevelsen av å være
en høringsinstans/gissel, heller enn en aktiv og
inkludert deltager i et viktig arbeid.
Hvis vi skal trekke frem en del av rusfeltet som
særlig vanskelig å få gjennomslag for
synspunkter hos, så må dette være
spesialisthelsetjenesten. Men også her er det
store forskjeller fra enhet til enhet, og fra nivå
til nivå.
Konklusjonen blir at ja… vi har svært mye
innflytelse, men i få og isolerte tilfeller. Og
nei… de fleste etater og instanser har fortsatt
mye å gå på i forhold til tidlig inkludering av
brukerstemmen, samt i forhold til å forstå at
det å inkludere denne stemmen, også gjør at
man må etterstrebe å være endringsvillig, slik
at brukerstemmen får faktisk og reell
innflytelse.
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Økonomi

Totalregnskap
Alle driftsinntekter 2013
Overført fra 2013
Helsedirektoratet
Justisdepartementet
NAV
Momskompensasjon
Tilskudd fra det offentlige
Helse Nord
Troms Fylkeskommune
Tromsø kommune
10 % driftsutgifter BB
Bodø Kommune
Rusfri møteplass Bodø
Narvik kommune
Gaver Kafé X
Leieinntekter

Beløp
258 546
1 500 000
100 000
100 000
101 471
7 249
55 000
50 000
1 172 550
128 000
8 000
25 000
10 000
23 629
6 000

SUM alle inntekter
SUM alle utgifter

3 545 445
3 254 778

Balanse 2013

290 667

Regnskap pr. avdeling
Avdeling
101 Drift (Hovedkontor)
102 Kafé X
103 Kvinnegruppa/Herreklubben
105 BrukerBasen
106 Avd. Bodø
108 Brukerstillinger Kafé X
109 Café Exit

Inntekter
1 444 024
158 629
100 000
1 152 725
323 353
384 553
10 000

Utgifter

Balanse

1 390 017
162 790
61 983
1 105 448
273 303
379 001
10 117

54 007
-4 161
38 017
47 277
50 050
5 552
-117

Det er utarbeidet en egen regnskapsrapport som er sendt våre tilskuddsytere i forkant. Dersom du
skulle være særlig interessert, kan du kontakte hovedkontoret vårt for mer informasjon om
organisasjonens økonomiske sider.
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