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Rapport «Styrking av brukermedvirkning i Narvik kommune» 2015 
Arbeidet med å konkretisere prosjektet ble satt i gang april/mai 2015 og det ble gjennomført 

møter mellom RIO, MARBORG, og enhetsleder ved rus og psykiatritjenesten i kommunen.  

Dette planleggingsarbeidet resulterte i at det tidlig i juni ble lyst ut 2 x 50 % stillinger som 

brukermedvirkere. Det ble gjennomført intervjuer av til sammen tre søkere, alle med egen 

tilbakelagt ruserfaring, og to av disse ble 1. september 2015 ansatt i hhv. RIO og MARBORG. 

Begge de to ansatte hadde i tillegg til egenerfaring også erfaring som brukermedvirkere på 

rusfeltet. De ansatte har hatt kontorer ved rus og psykiatritjenesten og har jobbet tett med de 

ansatte i tjenesten. 

Gjennomførte arbeidsoppgaver: 

 Tett kontakt med Helse nord sin lokale rusbehandlingsinstitusjon; Russeksjon Narvik, 

ved at klinikken besøkes tre ganger i mnd. 

 Deltagelse i arbeidsgruppen for «Fra innblikk til utrykk»  

(Prosjektet skal se på ungdom mellom 13-23 år for å gjøre det enklest mulig for dem og 

pårørende å komme i kontakt med hjelpeapparatet.) 

 Deltagelse i arbeidsgruppen for «TRU- Tilgjengelig rusbehandling for ungdom» 

(Prosjektet gjennomføres i Bodø, som har som mål å gi ungdom mellom 16-23 år og som har 

utviklet sosiale) 

 En av de ansatte har lederverv i «Brukerutvalget - Rus og psykiatritjenesten Narvik»  

 En av de ansatte vil fra februar 2016 gå inn som brukerrepresentant «Brukerutvalget 

for Universitetssykehuset Nord Norge UNN»  

 Undervisning om individuell plan og brukermedvirkning på systemnivå 

 Direkte brukerkontakt ved at de ansatte jobber for å gjøre seg mer synlig blant de som 

bruker oppfølgingstjenesten, med et mål om at de skal være en støtte for både 

hjelpeapparatet og brukeren selv 

 Deltagelse i ansvarsgrupper, møter med NAV, samtaler mm i rus og psykiatritjenesten 

 Deltagelse i ansvarsgrupper i voksenpsykiatrien ved UNN Narvik  

 Deltagelse i veiledning mellom oppfølgingstjenesten og boligtjenesten en gang i 

måneden. 

Økonomi 

Tilskuddet på totalt kr. 600 000,- er overført de to brukerorganisasjonene og delt i to slik at 

RIO og MARBORG hver har mottatt kr. 300 000,- Det er for begge organisasjonenes del kun 

ført utgifter til lønn i prosjektet, og overskytende midler er søkt overført 2016 med hhv. kr. 

229 369,- for MARBORG og kr.200 000,- for RIO. Sluttført regnskap MARBORG viser en 

liten differanse på beløpet som er søkt overført som skal være kr. 227 855 

Det er klart at dette prosjektet påfører organisasjonene nye utgifter som ellers ikke ville påløpt 

uten prosjektet. De ansatte skal ha oppfølging, prosjekt og styringsgruppe skal møtes mm. 

Siden denne oppfølgingen og styringen av prosjektet gjennomføres av ansatte basert i 

Tromsø, påløper det derfor reise, og i enkelte tilfeller, overnattingsutgifter som i 2015 har blitt 

belastet organisasjonenes vanlige driftsbudsjetter. Organisasjonene tenker at det blir feil å 



3 
 

ikke kunne utgiftsføre prosjektets reelle kostnader i prosjektregnskapet, og ber om at 

prosjektet tilføres midler ut over stillingsmidler slik at også utgifter knyttet til oppfølging og 

gjennomføring av prosjektet kan belastes selve prosjektet og ikke organisasjonene.   

Regnskap MARBORG 2015              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap RIO 2015 

Driftsinntekter og driftskostnader 2015 2014 

Tilskudd fra Narvik kommune   100 000    0  

Sum driftsinntekter 100 000 0 

Lønn- og personalkostnader 90 104 0 

Andre driftskostnader   10 000    0  

Sum driftskostnader 100 104 0 

Årsresultat -104 0 

 

 

Tromsø/Narvik  

23.01.16 

Vidar Hårvik         Asbjørn Larsen 

daglig leder         Brukermedvirker 

MARBORG         RIO 

 

 

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med de to ansatte i prosjektet,  

Siv-Elin Reitan og Esben Haldorsen 

Prosjekt P20 Styrke brukermedvirkning Narvik 

Inntekter/tilskudd mm Sum 

Tilskudd BMV Narvik 300 000 

SUM inntekter 300 000 

    

Utgifter   

Personalkostnader 72 145 

    

SUM utgifter 72 145 

    

Resultat 2015 227 855 


