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Bekymringsbrev fra: 
MARBORG – Brukerorganisasjon på rusfeltet og 

RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 

Tromsø 15.12.2016 

 

Bodø kommune 

Postboks 319 

8001 Bodø 

Bekymringsmelding rundt tilbudet til aktive og tidligere rusavhengige 

i Bodø kommune 
 

MARBORG og RIO har i mange år hatt god kontakt med brukere og pårørende i Bodø. På bakgrunn av 

den siste tidens tilbakemeldinger fra disse ser vi oss nå nødt til å rette en henvendelse til Bodø 

kommune for å få bedre innsikt i hva som skjer av endringer i tilbudet til aktive og tidligere 

rusavhengige og deres pårørende. 

 

I følge de opplysninger som har tilflytt både MARBORG og RIO har ansatte med lang erfaring fra 

arbeid med brukergruppen sluttet og er kun delvis erstattet, og da med ansatte uten denne 

kompetansen/erfaringen. Lavterskeltilbudet i Bodø har også nesten forsvunnet etter at Rusenheten 

flyttet til Hålogalandsgata og det er kun én ansatt igjen av den opprinnelige gruppen ansatte. De 

andre har enten sluttet eller er sykemeldt. Det fremstår som merkelig at alle disse over en kort 

periode skulle ønske å slutte i sine respektive stillinger dersom de ikke har oppfattet det som 

grunnleggende problematisk med det å jobbe i tjenesten? Det har også kommet oss for øre at leder 

for Pårørendeprosjektet ikke får lov til å ha kontakt/dialog med verken pårørende eller brukere, 

dette av yrkesskadeforsikringsmessige anliggender? 

MARBORG og RIO har stor forståelse for at det ikke alltid er lett for kommunene å få den nødvendige 

kompetansen på plass, og å klare å beholde denne. Bodø kommune er likevel en stor og sentral 

kommune sett i sammenligning med mange andre kommuner i landsdelen, og burde ha bedre 

forutsetninger enn mange andre til å få på plass og beholde gode fagansatte med erfaring fra arbeid 

med brukergruppen.  
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Svært mange aktive og tidligere rusavhengige sliter med relasjoner. De har gjennom mange år med 

rusavhengighet og/eller psykiske problemer stadig måtte forholde seg til nye mennesker i sin 

oppfølging og tilfriskning. Livshistorier må fortelles på nytt, igjen og igjen og skjøre relasjoner brytes. 

Vi håper derfor at kommunen i størst mulig grad klarer å skape stabilitet i ansattegruppen som 

jobber med disse pasient- og brukerne. Uten denne stabiliteten skapes det forhold som ikke fremmer 

tilfriskning og bedring hos brukerne/pasientene, snarere tvert i mot. Mange av disse er mennesker 

med stort hjelpebehov. Dette vil på sikt føre til økte oppgaver og utgifter for kommunen, og ikke 

minst økte lidelser for pasient/brukergruppen. 

Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015 – 2020 har som mål å styrke tilbudet til mennesker med 

rusproblemer. Gjennom økning av rammetilskuddet for 2016 mottok Bodø kommune kr. 3 187 472,- 

ifølge Helsedirektoratets oversikt. Vi forventer at disse midlene rent faktisk er blitt brukt til å styrke 

rusarbeidet? 

Med bakgrunn i de innspill og den informasjon som har tilflytt både MARBORG og RIO ønsker vi å 

stille følgende spørsmål: 

 Hvilke grep har Bodø kommune gjort for å sikre at kommunen får på plass nye ansatte med 
kompetanse og erfaring fra rusarbeid? 

 Hvor mange årsverk har kommunen i dag rettet mot disse aktive/tidligere rusavhengige og 
deres pårørende? 

 Hvilken faglig kompetanse innehar disse årsverkene? 

 Hva er kommunens plan/intensjon med de pågående prosjektene «Pårørende» og 
«Erfaringskonsulent»? 

 Hvor står Bodø kommune i forhold til brukermedvirkning og implementeringen av Recovery 
inn mot tjenestene? 

 Hvilken videre plan har kommunen for å styrke sitt arbeid på rusfeltet de neste årene av 
opptrappingsplanen? 

 

Begge de to brukerorganisasjonene som jobber på rusfeltet i Nord Norge ønsker å være en 

samarbeidspart for Bodø kommune og vil svært gjerne delta i det videre arbeidet i kommunen. Ta 

gjerne kontakt.  

 

 

 

 

For MARBORG       For RIO 
Vidar Hårvik        Asbjørn Larsen 
daglig leder        Brukermedvirker 
Epost: vidar@marborg.no      Asbjorn.larsen@rio.no  

Tlf: 934 08 912       Tlf: 452 68 495 
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