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ÅRSRAPPORT 2018
Hensikten med denne rapporten er å gi våre tilskuddsytere og andre med interesse for
organisasjonen innsikt i vårt arbeid. Vi håper særlig våre tilskuddsytere finner svar på de
spørsmål de måtte ha i forhold til bruk av midler og drift generelt. Rapporten er utarbeidet
av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med styreleder, ansatte og frivillige
i MARBORG.
GRAFISK UTFORMING OG TRYKK: Fagtrykk Ide. FOTO: Vidar Hårvik. Schutterstock.
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MARBORG
ønsker å takke
TILSKUDDSYTERE
Helsedirektoratet
Arbeids og velferdsdirektoratet
Fylkesmannen i Nordland via Narvik kommune
Gjensidigestiftelsen
Troms Fylkeskommune
Tromsø kommune
Narvik kommune
Harstad kommune
Helse Nord

SAMARBEIDSPARTNERE
Helsedirektoratet
Arbeids og velferdsdirektoratet
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Finnmark
Tromsø kommune
Narvik kommune
Harstad kommune
Bodø kommune
Røde Kors Nettverk
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Foreningen for human narkotikapolitikk
proLAR Nett
A-Larm
WayBack
Selvhjelpsstiftelsen
BAR – Barn av rusavhengige
Og mange mange flere …
Kun noen er nevnt, men av oss er ingen glemt.

Vi takker for støtten og
samarbeidet til dere alle.
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INNLEDNING
Enda ett år er gått og 2018 har
igjen vært et godt år for MARBORG.
Organisasjonen har også i år vært
i kontakt med en mengde brukere
og fagpersonell i landsdelen og har
gjort mye arbeid også nasjonalt.
Arbeidet med revidering av
retningslinjen for LAR har hatt
brukermedvirker fra MARBORG,
arbeidet med ny retningslinje for
gravide i LAR har hatt brukermedvirker fra MARBORG.
Fagrådet – Rusfeltets hoved
organisasjon har hatt brukermedvirker fra MARBORG med i styret,
arbeidet med rusreformen har også
hatt med en brukermedvirker fra
organisasjonen.

En rekke høringsinnspill er sendt
inn og flere prosjekter gjennomført.
Særlig arbeidet med prosjektet
«Brukerstemmen i nord» har
ført organisasjonen ut til mange
kommuner som tidligere ikke har
vært besøkt.
Vi er svært fornøyde med å ha
startet opp en ny rusfri møteplass
i Harstad og at det ser ut til at vi
i 2019 skal komme i gang med
samme type tiltak i både Nordreisa
og Bodø. Dette kan vi takke både
nye flotte frivillige for, men ikke
minst også tilskuddsytere fra både
stat og kommune.

Men fortsatt mangler ett av
MARBORGs største ønsker,
nemlig at rusavhengige som
kommer ut fra døgnbehandling
skal ha rett til en egnet bolig og
meningsfull aktivitet. Nå har mange
kommuner fått holde på lenge nok
med å gi et svært mangelfullt tilbud
til disse pasientene og samfunnet
har kastet millioner ut av vinduet
på rusbehandling uten at det finnes
tilbud etter behandlingen.
Måtte 2019 bli året der også rus
pasienter får en tilfredsstillende
kommunal oppfølging, uansett
hvor de bor.

Vidar Hårvik
daglig leder MARBORG
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ORGANISASJONEN MARBORG
MARBORG er en brukerorganisasjon på rusfeltet og har medlemmer
med alle typer rusavhengighet samt støttemedlemmer. Organisasjonen
har likevel et ekstra fokus på rusavhengige i LAR (legemiddelassistert
rehabilitering) og andre brukere med store utfordringer.
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 brukerrettede tiltak, 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. Organisasjonen 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 2018, 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, likemannsarbeid og alltid med et fokus på recovery
prosesser og individets egne mål.

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 eller har utfordringer med sin psykiske helse.
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MARBORG ønsker å fortsette
å være en ressurs ikke bare for
brukerne, men også for pårørende,
politikere, statlige etater, kommuner,
helseforetak, behandlingstilbud og
utdanningsinstitusjoner og andre
rundt om i landsdelen.
Vi er avhengige både av dere som
er aktive og ikke minst 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 delta
i vårt arbeid og tilføre oss enda
bredere kunnskaper. Styrking av
erfaringskunnskapen er også
noe vi samarbeider med de andre
brukerorganisasjonene om, da
både brukerorganisasjonene for
rusavhengige og for mennesker
med psykiske helseutfordringer.
Vi håper at alle rusavhengige som
sliter med å finne frem i systemet
eller som føler at de ikke får den
hjelp og de tilbud 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.
Lediggang er roten til all rus, for å
lett omskrive et kjent ordtak.

Brukere, ansatte, undervisnings
institusjoner og andre aktører i
rusfeltet, har vært flinke til å benytte seg av erfaringskompetansen
i MARBORG i 2018, og vi håper på
enda flere henvendelser i året som
kommer.
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MARBORGS MÅL OG TILBUD
MARBORGS mål

MARBORG ønsker å

• Gjøre det enklest mulig for rusavhengige som

• Påvirke og samarbeide med lokale, regionale

ønsker det å legge bak seg sin rusavhengighet
og skape seg et rusfritt liv. Samt gi støtte de med
ønske om redusert rusbruk og økt livskvalitet.

og sentrale myndigheter for å skape og opprett
holde gode behandlings -, rehabiliterings- og
oppfølgingstilbud.

• Sikre at alle rusavhengige får oppfylt sine

• På sikt være med på å gjøre disse tilbudene

rettigheter både medisinsk og i forhold til
rehabilitering og oppfølging.

tilgjengelige for alle tidligere rusavhengige.

• Være en støtte og hjelp for den enkelte i dennes

• Være delaktig i å skape nye og differensierte tilbud

rehabilitering eller utfordring.

til tidligere og aktive rusavhengige.

• Styrke samarbeidet mellom brukerne og

• Igangsette og drive tilbud til brukergruppen.

behandlingssystemet.

• Ivareta brukermedvirkningsperspektivet i alle

• Synliggjøre tidligere rusavhengige som en ressurs.

tilbud til tidligere og aktive rusavhengige.

• Gi brukerne en felles stemme.
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MARBORGs tilbud

Medlemskap

• Hjelp til søknader og klager samt informasjon om rusbehandling inkludert LAR

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 og alle
våre ansatte og frivillige har
egen tilbakelagt ruserfaring.
Brukere, pårørende, fagansatte
og alle andre med interesse i
kan ta kontakt i forhold til kurs
tilbud, fagdager, informasjon,
støtte i egen rehabilitering,
dialog mm.

• Hjelp til problemløsning samt informasjon om offentlige tilbud
• Tilbud om arbeidstrening, forskjellige tilrettelagte kurs og sosiale tiltak
• Trygge, rusfrie arenaer for tidligere rusavhengige gjennom:
BRUKERBASEN: Bo og oppfølgingstilbud etter gjennomført
rusbehandling eller fengsel.
KAFÉ X: Rusfri møteplass Tromsø
CAFÉ EXIT: Rusfri møteplass Narvik
FØNIX: Rusfri møteplass Harstad
KAFÉ NORDLYS: Rusfri møteplass Nordreisa (oppstart 2019)
RMB: Rusfri møteplass Bodø (oppstart 2019)
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OPPBYGNING OG ADMINISTRASJON
Styret

Årsmøtet

Styret skal alltid ha overvekt av mennesker med
egenerfaringer fra avhengighets problematikk,
og har bestått av følgende medlemmer i 2018:

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.

Wibecke Årst - Styreleder
Asbjørn Larsen - Nestleder
Carl G. Eliassen
Esben Haldorsen
Linda Skavberg
Anja U. Larsen
Gunhild Johansen (politisk representant)

Kun medlemmer med egenerfaring fra rus og
avhengighetsproblematikk har stemmerett.

Årsmøtet

Styret

Hovedkontor
TROMSØ

Prosjekter/
tiltak

Kafé X

BrukerBasen

Café Exit

Avdeling
BODØ

Fønix
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Avdeling
NARVIK

Kafé Nordlys
(2019)

Avdeling
HARSTAD

RMB
(2019)
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Det har i 2018 vært sju styremedlemmer,
hvorav seks selv har egen tilbakelagt ruserfaring:
WIBECKE ÅRST er styreleder og ansatt ved
organisasjonens rusfrie botilbud – «BrukerBasen».
ASBJØRN LARSEN er ansatt i «RIO – Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon» og fungerer som nestleder.
CARL G. ELIASSEN er daglig leder ved vår lokalavdeling
i Bodø og har vært det siden 2005.
ESBEN HALDORSEN er ansatt i MARBORG og jobber
i Narvik, både ved den rusfrie møteplassen Café Exit
og i prosjektet «Styrking av brukermedvirkning Narvik
kommune».
LINDA SKAVBERG er ansatt i MARBORG og jobber i
Harstad. Da som ansatt brukermedvirker og som
frivillig ved «Fønix – rusfri møteplass Harstad».
ANJA U. LARSEN er ansatt i MARBORG som
brukermedvirker i Sør- Tromsø/Nordreisa.
GUNHILD JOHANSEN er leder for helse og omsorg i
Tromsø kommune og er en politisk representant.
Organisasjonen hadde fire styremøter og to samlinger
for organisasjonens brukermedvirkere i 2018 samt
gjennomførte årsmøte i juni dette året.
Styret har valgt å delegere mye av ansvaret for den
daglige driften til daglig leder og styrets leder.

Brukermedvirker samlinger
De to samlingene for brukermedvirkerne i organisasjonen
har samlet både ansatte og frivillige og alle som jobber
med brukermedvirkningsarbeid har møttes på disse
samlingene. Organisasjonens ansatte og frivillige er
spredt over et relativt stort geografisk område og det
blir derfor viktig å samle alle med jevne mellomrom.
Dette er noe MARBORG ikke har vært flink nok til i tidligere år, men noe som organisasjonen kommer til å ha
fokus i årene som kommer. Det ble likevel gjennomført
to slike samlinger i 2018, begge i Tromsø.

Medlemmer
MARBORG jobber ikke svært 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 våre medlemmer deltar ikke aktivt i
organisasjonen, de svarer ikke på henvendelser,
og påvirker i svært liten grad organisasjonens drift.
Dette kommer selvsagt av at svært mange av dem
er aktive rusavhengige som har mer enn nok med å
komme seg gjennom en vanlig hverdag.
Organisasjonen har online innmeldingsskjema lett
tilgjengelig på forsiden av sin nettside, samt at det
legges/deles ut innmeldingsskjema på papir de steder
vi besøker. På tross av at organisasjonen ikke aktivt
rekrutterer nye medlemmer så økte medlemstallet
likevel i 2018 og er i dag på rundt 200.

Vi tenker at antall medlemmer ikke er det viktigste, men organisasjonens aktivitet og tilbud, og hvor mange
brukere og fagpersonell disse tilbudene faktisk når ut til og betyr noe for.
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ORGANISASJONENS ARBEID
Hovedkontor Tromsø

har i hovedsak jobbet med regnskap mens de to siste
ansatte kun har jobbet med individuell og systemrettet
brukermedvirkningsarbeid.

Hovedkontoret til organisasjonen har siden oppstart
vært lokalisert i Tromsø. Hovedkontoret er ansvarlig
for all økonomi, søknader, rapporter, ansettelser,
lønnsutbetalinger, og alle andre oppgaver som det
er naturlig at et hovedkontor har.

Administrasjon
Organisasjonen gikk i 2016 over til intern regnskapsføring men har fortsatt ekstern revisor. Ut over dette
er hovedkontoret i Tromsø ansvarlig for all administrasjon, bortsett fra enkelte mindre oppgaver som blir
ivaretatt av ledere og brukermedvirkere ved i Bodø,
Narvik, Harstad, og ved tiltakene Café Exit, Fønix og
BrukerBasen.

I 2018 hadde kontoret en ansatt i 50 % stilling som
daglig leder. (Vedkomne har vært ansatt 100 % da med
den resterende 50 % i prosjektet «Brukerstemmen i
nord». Se mer om dette prosjektet lengre ut i rapporten.)
Daglig leder har i deler av 2018-19 hatt pappapermisjon
noe som har ført til å antall kontaktpunkter og antall
undervisningsbolker og foredrag er blitt redusert i
2018 sett i forhold til tidligere år.

Ansatte
I 2018 hadde MARBORG 13 ansatte noe som utgjør ca.
6,5 årsverk. Alle organisasjonens ansatte har egen tilbakelagt ruserfaring bortsett fra intern regnskapsfører.

Hovedkontoret hadde også en intern regnskaps
fører som har vært ansvarlig for all regnskapsføring
i organisasjonen drift og prosjekter. Kontoret lønnet
også en brukermedvirker i en 50 % stilling i Sørreisa,
og en brukermedvirker i 50 % stilling i Harstad.

De aller fleste av disse er ansatt i brukerrettede,
brukerstyrte prosjekter eller tiltak organisasjonen
driver og som er finansiert gjennom andre tilskuddsordninger enn Helsedirektoratet. Det har vært tre
stillinger på BrukerBasen og fem ved Café Exit. Fire
stillinger har vært knyttet til hovedkontoret i Tromsø,
en stilling knyttet til prosjektet «styrking av brukermedvirkning Narvik» samt én stilling som bruker
medvirker i Bodø/Nordland.

Daglig leder har hatt ansvar for organisasjonens drift
og oppgaver i tillegg til å fungere som brukermedvirker
og foredragsholder. Han har gjennomført under
visningsoppdrag på høyskoler og universiteter samt
jobbet med direkte brukerkontakt. Regnskapsfører

Studietur
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Frivillige
MARBORG hadde i 2018 syv frivillige tilknyttet drift av
Café Exit i Narvik, samt tre frivillige samme sted knyttet
til brukermedvirknings arbeid. I tillegg kommer tre
frivillige i Harstad og en på Fauske. En av de frivillige
i Harstad har jobbet både med systemrettet brukermedvirkning og etablering av rusfri møteplass, mens
de to andre kun har vært knyttet til etablering av møte
plassen. Den ene frivillig på Fauske har kun jobbet
med systemrettet brukermedvirkning.
Samarbeidstilbudet Kafé X hadde syv frivillige i året
som gikk. I tillegg jobber mange av de ansatte frivillig
for organisasjonen utover vanlig lønnet arbeidstid.
Dette frivillige arbeidet tilsvarer flere årsverk som sparer
både organisasjonen og samfunnet for store utgifter.

Avdeling Bodø
I Bodø har det vært ansatt en person i 35 % stilling med
hjemmekontor. I 2018 hadde den ansatte sittet åtte år i
brukerutvalget på Nordlandssykehuset, de siste 2 årene
som nestleder. I mai var hans siste periode over og ny
representant fra rusorganisasjonene overtok vår plass.

Brukerrepresentanten har i 2018 deltatt i en arbeidsgruppe sammen med Husbanken, fylkesmannen i
Nordland og fire kommuner i Nordland (Fauske, Vefsn,
Sortland og Vågan) om ett tre-årig prosjekt med mål
om å få disse kommunene til å jobbe mer strategisk
på det boligsosiale området. Dette prosjektet varer ut
2020. Det har også vært jobbet opp mot Bodø kommune vedrørende den internasjonale overdosedagen og
andre tiltak. Den MARBORG ansatte er også vararepresentant i Ruspolitisk Råd og deltok i 2 møter der i året
som gikk.
Det har vært gjennomført undervisning om rus og
avhengighetsproblematikk ved Sosial arbeid, avd.
ved Nord Universitet, og jobbet med samlinger for
erfaringskonsulentene i Nordland.
Det har også vært personlig kontakt med flere brukere
som har hatt behov for råd i vanskelige livssituasjoner,
i tillegg til kontakt med pasientombudet i Nordland om
LAR, i forbindelse med hjelp og støtte til pasienter i
LAR som har fått hjelp til å klage på avgjørelser der.

Fremlegg om rusfri møteplass i kommunestyret i Bodø
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Nasjonalt nivå
På nasjonalt nivå er den ansatte MARBORGs
representant i «Samarbeidsforum mot fattigdom»,
en paraplyorganisasjon bestående av 13 forskjellige organisasjoner som alle jobber for at
utsatte grupper skal få bedre kår. Det være seg
rusavhengige, mennesker som kommer ut fra
fengsel, osv. Her har det i 2018 vært gjennomført
flere møter med Arbeids og sosialministeren
hvor vi tar opp saker og emner som vi ønsker
å forandre eller få belyst.
Den ansatte har også representert organisasjonen på stoffbrukerdagen på Stortinget hvor
vi har deltatt sammen med de andre brukerorganisasjonene på rusfeltet for å løfte opp
brukerstemmen slik at stortingsrepresentanter
får presentert dagens situasjon for tidligere og
aktive rusavhengige.
Deltatt på Fagrådets møter med brukerorga
nisasjonen som representant for MARBORG.
Den ansatte har også representert organisa
sjonen ved UNs «Office of Drugs and Crime» i
Wien, Østerrike, hvor MARBORG var invitert med
som en del av Norges delegasjon og hvor mange
spennende temaer ble tatt opp. Avkriminalisering
av bruk og besittelse og behandling av Hepatitt
C for å nevne et par.
Vi ser for oss at de fleste av 2018 aktivitetene
også fortsetter i 2019.

Møte med Helseminister Bent Høie
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KONTAKTPUNKTER PÅ RUSFELTET
Representanter for MARBORG har i 2018, som i tidligere år, hatt utstrakt kontakt med brukere og pårørende,
med fagpersonell i kommuner og spesialisthelsetjeneste, med departementer, direktorater, politikere og andre
instanser. Dessverre er ikke absolutt all kontakt logført blant annet siden det ofte tar tid å få nye ansatte og frivillige
til å ta i bruk rapporteringssystemet vårt. Oversikten under er derfor representativ, men ikke komplett og ut
tømmende. Vi velger likevel å synliggjøre tallene, siden de sier noe om spredningen av vår aktivitet og vårt arbeid.
Det er også viktig å si at disse tallene kun representerer brukermedvirkningsarbeidet MARBORG driver.
Alle våre brukerrettede prosjekter og tiltak er holdt utenfor denne oversikten.

Fylkesmenn  39
Næringsliv / Andre  143
Spesialisthelsetjeneste 141
Konferanser  36
NAV  28
Undervisning / Foredrag   14
Politisk  34

Totalt
989

Pårørende  65*

Kommune 213

Brukere  275*
* Tallet beskriver kun planlagte, avtalte møter

Bruker og pårørendekontakt
Brukerkontakt er et av de kontakt
punktene det er vanskeligst å doku
mentere 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
og tidligere rusavhengige slik at å
tallfeste dette blir svært vanskelig.

Nylig og langt-komne rusfrie
treffer MARBORG særlig gjennom
tilbudene Kafé X, Café Exit, Fønix,
BrukerBasen og de andre fysiske og
sosiale aktivitetene. Men også gjennom besøk ved rusbehandlings
institusjoner og fengsel. Aktive rus
avhengige treffes oftest «på gata»,
på kommunenes møteplasser for
aktive rusavhengige og gjennom
besøk lokalt ute i kommunene.
16

Uten å kunne tallfeste dette nøyaktig
er det likevel slik at MARBORG treffer
en rekke både aktive og tidligere
rusavhengige på daglig basis.
Vi har valgt å ikke loggføre den
brukerkontakten som daglig skjer på
de rusfrie møteplassene og i botilbudet
vårt. Å ta disse med ville ført til at
tallet for brukerkontakt ville økt med
flere tusen kontaktpunkter.
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Råd, utvalg og andre
møtepunkter
Representanter fra organisasjonen
deltar i en rekke råd og utvalg:

• Brukerutvalget - Universitets		
sykehuset Nord Norge
• Regionalt brukerutvalg
- Helse Nord
• BrukerRoP - Helsedirektoratet
• Ekspertrådet RoP – Nasjonal
Kompetansetjeneste RoP
• Kontaktforum-AVdir
• Brukerrådet - Rus og psykiatri		
tjenesten Tromsø kommune
• Ruspolitisk råd - Bodø
Disse er alle eksempler på dette
arbeidet. Det er ikke mulig å liste
alt arbeid slik at listen over derfor
kun er eksempler på organisasjonens arbeid. Organisasjonens
oppgaver i råd og utvalg vil over tid
både være stabil, og endre seg ved
at nye råd og utvalg kommer til og
noen avsluttes.

Særlig om kriminalomsorgen
Det har vært gjennomført flere
kontakter fra representanter for
MARBORG opp mot Kriminalomsorg og fengsel. Men det er i
hovedsak gjennom Kafé X, Café Exit
og BrukerBasen og deres direkte
kontakt med straffedømte og
Kriminalomsorg i frihet at den
største kontakten har vært.
Kafé X hadde i 2018 en deltager på
straffegjennomføring ved tilbudet,
og BrukerBasen mottok flere søknader om bolig fra innsatte.

Undervisning og foredrag

Arrangering av konferanser

Representanter fra organisasjonen
gjennomfører undervisnings
oppdrag, kurs og foredrag i relativt
stor grad gjennom året men det er
en viss forskjell fra år til år i antall
oppdrag. I 2018 er det blant annet
gjennomført følgende undervisning/
foredrag:

MARBORG har arrangert eller
medvirket til arrangering av følgende
konferanser og fagdager i 2017:

• Pasientundervisning ved
Russeksjon Narvik, hver 6 uke

• Undervisning for VG elever om
«veien ut»

• Undervisning ved videre-		
utdanningen rus og psykisk-		
helsearbeid Norges Arktiske 		
Universitet
• Undervisning for videreutdanning
- et helhetlig tilbud/koordinering
av tjenestetilbudet - Høgskolen i
Harstad
• Heldags fagdag for kommune og
spesialisthelsetjenesten
Balsfjord kommune
• Arrangert erfaringskonusulent
og brukermedvirkningssamling
i samarbeid med Fylkesmannen
i Nordland
• Innlegg på Rusforum Finnmark
• Innlegg på konferanse om
spedbarnevern
• Innlegg på implementerings
konferanse pakkeforløp
• Innlegg på ruskonferanse
Stavanger
Utvalget er kun eksempler på
spredningen av organisasjonens
undervisnings og foredrags oppdrag og listen er ikke i nærheten
av å være uttømmende.

• Planlegging og gjennomføring
av ruskonferanse Bodø

• Planlegging og gjennomføring
av nettverkssamling for
erfaringskonsulenter i Nordland
• Planlegging og gjennomføring
av opplæring for ansatte ved 		
SPHR UNN
• Planlegging og gjennomføring av
Housing First konferanse Tromsø
• Planlegging og gjennomføring
av alle Fagrådets ruskonferanser
(daglig leder i MARBORG sitter i
Fagrådets styre)
Det er viktig å presisere at dette
ikke er alt ansatte og frivillige i
organisasjonen har vært med på
å arrangere, listen er ikke ut
tømmende.

Andre oppgaver og kontakter
MARBORG ønsker i størst mulig grad
å samarbeide med alle instanser,
tjenester og andre som har samme
mål om oppfølging, rehabilitering
og inkludering som organisa
sjonen. Vi hadde over 20 tidligere
rusavhengige aktivisert med opp
og ned-rigging på Bukta-Open Air
Festival, vi samarbeider med Røde
Kors Nettverk Tromsø rundt fribilletter
til fotballkamper og med Agenda
og Plattform1 i forhold til en rekke
tilbud i Narvik. Organisasjonen har
relativt gode kontakter i media og
får som oftest oppslag i disse når
det er nødvendig både i forhold til
positive og negative saker.

Organisasjonen har også vært delaktig i etableringen av en rekke nye kommunale prosjekter og tiltak i flere
kommuner. Dessverre er behovet for vår kompetanse og erfaring langt større enn hva som for tiden er mulig
imøtekomme, og vi hadde derfor stor nytte av brukermedvirkerne i Narvik, Tromsø, Harstad, Sørreisa og
Fauske som avlastet de fast ansatte, særlig i systemrettede brukermedvirknings prosesser.
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PROSJEKTER OG TILTAK
Kafé X i Tromsø

Flere av gruppenes deltagere har i tillegg blitt dratt
inn i annet frivillig arbeid i regi av organisasjonene. De
har vært frivillige ved både Røde kors, Kafé X og Bukta
festivalen, og har blant annet gjennom de sosiale og
fysiske tilbudene kommet i kontakt med andre rusfrie
og har knyttet kontakter også blant mennesker uten
utfordringer med rus eller psykiatri.

Kafé X er en brukerstyrt, rusfri møteplass sentralt i
Tromsø og drives som et samarbeid mellom RIO og
MARBORG. Tilbudet var i 2018 i hovedsak finansiert
gjennom tilskudd fra Tromsø kommune til RIO og har
hatt to hele stillinger, begge ansatt i RIO. MARBORG
har gjennom tilskudd fra Tromsø kommune og Helse
direktoratet delfinansiert tilbudet med rundt kr. 178 000
i direkte driftsstøtte til kafeen. Dette har i hovedsak gått
til innkjøp av mat, kaffe og annen daglig servering ved
tilbudet. I tillegg har organisasjonen også dekket innkjøp
av kinobilletter, bowlingkort og andre utgifter knyttet til
sosiale aktiviteter.
Sju personer har jobbet frivillig ved kafeen i 2018, og
har lagt ned til sammen 1126 timer frivillig arbeid.
I tillegg kommer flere hundre frivilligtimer gjennomført
av ledelsen ved tilbudet. En person avtjente samfunnsstraff ved tilbudet og kafeen har i 2018 også fungert
som praksisplass for flere studenter. Kafé X hadde i
året som gikk 4313 registrerte besøkende.

BrukerBasen
BrukerBasen (BB) er et rusfritt bo og oppfølgingstilbud
for mennesker med rusavhengighet og som kommer
direkte fra rusbehandling eller fengsel. Tilbudet har
også i 2018 vært finansiert av Tromsø kommune. Det
er tre boenheter ved tilbudet og tilbudet har hatt fem
menn bosatt i året som gikk.
I 2018 har BB gitt botilbud til flere tidligere rusavhengige
fordelt på tre boenheter, alle var menn. Det er mottatt
flere skriftlige søknader om bolig ved tilbudet men de
aller fleste henvendelsene kommer via telefon og det
kom en rekke av disse i året som gikk. Dessverre søker
ikke de fleste av disse når de forstår at de er avhengig
av utskrivninger for å få plass, noe som gjør det svært
vanskelig å registrere det reelle behovet for denne type
boliger i kommunen.

Gruppetilbudene
Er et tilbud MARBORG gjennomfører i samarbeid med
RIO, Røde Kors og Crux og har i hovedsak bestått
av tilbud om sosiale og fysiske aktiviteter rettet mot
henholdsvis menn og kvinner. Begge disse tilbudene er
lokalisert til Tromsø.

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 indivi
duell oppfølging av de ansatte på BrukerBasen.

I Tromsø er det gjennomført flere faste aktiviteter gjennom året som har bestått av blant annet fysisk trening
samt fotballkamper hver helg. Tilbudene om fysisk
trening er generelle, og både kvinner og menn deltar.
Det har i tillegg vært tilbud om bowling gjennom Kafé X
hver 14. dag med der flere kvinner og menn har deltatt.

Tilbudet BrukerBasen er unikt på landsbasis siden
det kun er ansatt tidligere rusavhengige til å drive
bo-veiledning og oppfølging.
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Beboerne har i tillegg tett oppfølging og tilrettelegging
fra NAV, ruspoliklinikk, rustjeneste, og andre, slik at
den oppfølging og tilrettelegging beboerne får av de
ansatte på BrukerBasen, kommer i tillegg til annen
oppfølging og tilrettelegging.
De første beboerne ble tatt inn ved BrukerBasen i mai
2010 og alle beboere som har gjennomført planlagt
utskriving fra BB er fortsatt rusfrie og bor nå i leid bolig
på det private markedet. Unntaket er en, som har flyttet
og kjøpt hus i et annet distrikt.
Det er utarbeidet en egen prosjektrapport for BrukerBasen som er sendt våre tilskuddsytere og som kan
finnes på vår hjemmeside.

Café Exit i Narvik
Café Exit er en brukerstyrt, rusfri møteplass sentralt i
Narvik som ble startet høsten 2012 og ble i 2018 drevet
av fem tidligere rusavhengige ansatt i MARBORG i
tillegg til en rekke frivillige. Café Exit har tilhold i et
kommunalt bygg som også huser tilbudet Plattform1.
MARBORG overtok driftsansvaret for Café Exit våren
2013 og har drevet tilbudet siden da.

I 2018 hadde Café Exit åpent hver tirsdag, fredag, lørdag,
og søndag. I alle høytidene hadde tilbudets brukere også
et sted og gå til siden Exit også var åpent i påsken, 17.mai,
sommerferien, samt julen, romjulen og nyttårshelgen.
Det har i 2018 blitt gjort endringer i antall ansatte og i
stillingsfordeling slik at Café Exit har hatt fem ansatte
fordelt på 1,25 % stilling. Alle stillingene ble i året som
gikk muliggjort gjennom prosjekttilskudd fra Arbeidsog velferdsdirektoratet og tilskudd fra Narvik kommune.

Café Exit har i samarbeid med Plattform1 også i
2018 levert et tilbud 365 dager i året.

I forbindelse med prosjektet «Styrking av brukermedvirkningen i Narvik kommune» har først to av de ansatte
har i tillegg til sitt arbeide med Exit også vært svært
engasjert som brukermedvirkere på rusfeltet i Narvik
og distriktet rundt og har hatt hver sin 65 % stilling i
hhv. MARBORG og RIO som erfaringskonsulenter. Dette
vil si at tre av de ansatte nå har gått fra å være avhengig av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV
i starten av prosjektet, til at alle tre nå er i 100 % jobb.
Tilgangen på brukermedvirkere på rusfeltet i kommunen og landsdelen er samtidig styrket. Det er utarbeidet en egen rapport for prosjektet som kan fås ved å
kontakte MARBORG.

Fønix – Rusfri møteplass Harstad
Fønix åpnet i begynnelsen av mai 2018 og er organisa
sjonens rusfrie møteplass i Harstad. MARBORG har
valgt å bruke en liten del av Helsedirektoratets tilskudd
for å få i gang og drive dette tilbudet. Dette i påvente av
eget prosjekttilskudd til tiltaket. Organisasjonen har i
tillegg hatt et mindre tilskudd fra Harstad kommune til
dekning av husleie.
Fønix er åpent to til tre dager i uka og har frem til nå
hatt mellom 3-17 gjester hver åpningsdag. Tiltaket
drives foreløpig på frivillig basis med tre frivillige og utgiftene har frem til nå gått til husleie, strøm, mat, kaffe
og aktiviteter. Siden Frelsesarmeen i Harstad også
driver et rusfritt møtested i byen har MARBORG valgt å
ha åpent på de tidspunkt der «Stedet» er stengt. Dette
ser ut til å ha fungert godt men Fønix er i behov av et
eget prosjekttilskudd for å løfte tiltaket til det nivået
MARBORG ønsker å ha, og som er tilfelle ved de andre
rusfrie møteplassene organisasjonen driver. Frivillighet
er bra men uten ansatte blir denne type tiltak dessverre
litt for uforutsigbare, selv om dette ikke har vært tilfelle
ved Fønix.

Fra og med 2019 er det Narvik kommune som alene
finansierer tilbudet. Det er i tillegg syv frivillige ved til
budet og antall brukerbesøk varierer fra gjennomsnittlig
15 på tirsdager, til 25-30 på lørdager og søndager.

Klargjøring av
Fønix før åpning
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Styrking av brukermedvirk
ningen i Narvik kommune
Prosjektet har bestått av at
to tidligere rusavhengige har
blitt ansatt i det som i 2018 har
vært hver sin 50 % stilling i hhv.
MARBORG og RIO som erfaringskonsulenter. De ansatte
har hatt sitt kontor og daglige
virke hos rus og psykiatri
tjenesten i Narvik kommune.
Dette er en spennende måte
å løse noen av utfordringene
rundt ansettelse av erfaringskonsulenter og kan kanskje
danne mal for andre kommuner?
Prosjektet har vært finansiert
gjennom «Tilskudd til kommunalt
rusarbeid» til Narvik kommune
og prosjektet drives i tett dialog
med enhetsleder for tjenesten
som også sitter i prosjektets
styringsgruppe.
De to ansatte har, i tillegg til
å også være ansatt ved Café
Exit, jobbet mye med individuell
og systemrettet brukermedvirkning i kommunen, og har
vært etterspurt som foredragsholdere og i forbindelse med
undervisning på rusfeltet i hele
Nordland. Det er utarbeidet en
egen rapport for prosjektet som
kan finnes på vår nettside eller
ved å kontakte MARBORG.
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Brukerstemmen i nord
er et samarbeids prosjekt mellom MARBORG, RIO og de tre
fylkesmennene i Nord Norge. Prosjektet består av oppsøkende
virksomhet rettet mot fagpersonell og brukere i Nord-Norges
kommuner. Et av målene med prosjektet er å identifisere og få i
gang nye lokale brukermedvirkere på rus og psykisk helsefeltet
samt å hjelpe kommunene til bedre å kunne kvalitetssikre sine
tjenester gjennom økt brukermedvirkning.
Prosjektet startet opp 1. januar 2016 og det ble da fristilt 2 x 50 %
stillinger i hhv. MARBORG og RIO knyttet til prosjektet. De to
som ble ansatt inn i prosjektarbeidet har begge svært lang
erfaring fra brukermedvirkningsarbeid i de to organisasjonene
og har begge vært ansatt i organisasjonene siden midt på 2000tallet.
Det er gjennomført besøk, møter med fagpersonell og brukerkontakt i en rekke av landsdelens kommuner, og mange fagpersonell og brukere har møtt prosjektmedarbeiderne. Mange
kommuner har også hørt om prosjektet på konferanser, seminarer mm.
Det har vært gjennomført besøk i, og hatt kontakt med over 35
kommuner i tillegg til flere av spesialisthelsetjenestens tilbud.
Av kommuner er det blant annet gjennomfør besøk i Varanger,
Hammerfest, Porsanger, Nordreisa, Kåfjord, Harstad, Narvik,
Bodø, Mo i Rana, Tjeldsund, Evenes, Skånland, Hamarøy, Lyngen
og Alstadhaug kommune i tillegg til organisasjonenes store
arbeid i Tromsø og Narvik.
Det er også utarbeidet og delt ut informasjonsmateriell om prosjektet samt at fylkesmennene har informert om prosjektet i sine
tildelingsbrev til kommunene og på annen måte. De to ansatte
har også informert om prosjektet i alle anledninger det har vært
formålstjenlig blant annet ved undervisningsoppdrag, foredrag,
konferanser mm. Flere kommunalt ansatte har kontaktet organisasjonene gjennom de to prosjektansatte i etterkant av denne
informasjonen, men det er likevel behov for å fortsette informasjonsarbeidet rundt prosjektets tilbud.
Flere nye brukermedvirkere er kommet på plass i året som gikk
både i Finnmark, Troms og Nordland herunder Harstad, Sørreisa
og Fauske. Selve prosjektperioden ble avsluttet ved utgangen av
2018 men det er organisasjonenes mål å videreføre innholdet i
prosjektet i 2019.
Det er også her utarbeidet en egen rapport som du vil kunne
finne på våre nettsider eller ved henvendelse til vårt hovedkontor
i Tromsø.
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ÅRSREGNSKAP
Alle våre tilskuddsytere har fått tilsendt egne rapporter på tilskudd og økonomi. Derfor finnes kun en forenklet
oversikt over organisasjonens totale inntekter og utgifter i denne rapporten.

		
Driftsresultat

2018

SAMLEDE INNTEKTER
Tilskudd fra Helse Nord
75 000
Tilskudd fra Helsedirektoratet
2 484 022
Tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
585 980
Tilskudd Kriminalomsorgsdirektoratet
Tromsø kommune
1 828 000
Tilskudd fra Troms Fylkeskommune
50 800
Gaver
40 700
Gaver - Kafè X		
Gaver - Cafè Exit
87 053
Tilskudd Narvik kommune
250 000
Lotteri- og stiftelsestilsynet, mva kompensasjon
274 209
Tilskudd Narvik kommune - BMV Narvik
165 000
Tilskudd Harstad kommune - rusfri møteplass
Tilfeldige inntekter
33 000
Leieinntekter
6 000
Gjenværende midler i prosjekt
747 191

2017
75 000
1 990 794
615 000
50 000
1 609 000
50 000
500
6 900
250 000
272 923
340 000
120 000
6 000
1 364 431

Sum driftsinntekter

6 628 316

6 750 548

DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3 390 264
2 355 865
5 746 129

3 344 993
1 909 710
5 254 703

882 187

1 495 845

1 699

2 983

883 886

1 498 828

Driftsresultat
Netto finansresultat
Årsresultat
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MARBORG er ellers relativit fornøyd
med det arbeid som er gjennomført i
2018 for å styrke bruker og erfaringskompetansen rundt om i landsdelen.
Både gjennom opplæring og kursing
av individuelle brukere i forhold til egen
rehabilitering og i forhold til arbeid
som brukermedvirker. At vi nå har faste
samlinger for erfaringskonsulentene
i Nordland er vi særlig fornøyd med,
dette i samarbeid med Fylkesmannen i
Nordland. Organisasjonen ønsket også
å ha en mer konstant tilstedeværelse i
kommunene i Nord Norge noe som
også er gjennomført.
Denne type tilstedeværelse vet vi skaper
ønske og engasjement hos brukerne, et
engasjement som svært ofte resulterer
i nye lokale brukermedvirkere som kan
delta i lokalt utviklingsarbeid på rusfeltet.
Dersom denne tilstedeværelsen skal
styrkes forutsetter det at organisasjonen
settes i stand økonomisk til å ansette
flere brukermedvirkere.
Uten dette vil brukermedvirkningen
fortsatt være avhengig av ildsjeler og
mennesker på forskjellige trygdeytelser
noe organisasjonen tenker reduserer
kompetansebredden i medvirkningen
og skaper en dårligere medvirkning.
Dette er ikke rusfeltet tjent med, og i
alle fall ikke på sikt.
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Hvis du fant denne rapporten interessant, kan
det være lurt 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 gjennom 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 støtte
erklæring 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
vår nettside eller annet du ønsker å gi oss
tilbakemelding på, så finner du også kontakt
informasjon på nettsiden.
Tilbakemeldinger er alltid bra, og vi ser gjerne
at akkurat du tar kontakt med oss.

Mer informasjon finner du på www.marborg.no

Avd. NARVIK
Tlf. 995 60 047
esben@marborg.no

TROMSØ
Tlf. 934 08 912
post@marborg.no

Avd. BODØ
Tlf. 415 69 323
carl@marborg.no

