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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.
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MARBORG ønsker å takke

TILSKUDDSYTERE

SAMARBEIDSPARTNERE

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

Bodø kommune

Arbeids og velferdsdirektoratet

Arbeids og velferdsdirektoratet

Røde Kors Nettverk

Troms og Finnmark Fylkeskommune

Fylkesmannen i Nordland

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Tromsø kommune

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Foreningen for human narkotikapolitikk

Narvik kommune

Tromsø kommune

proLAR Nett

Helse Nord

Narvik kommune

A-Larm

Nordreisa kommune

WayBack

Harstad kommune

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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FORORD

2020 har vært et vanskelig år for både MARBORG og organisasjonens
brukere. Mange i brukergruppen er i risikogruppen og har av den grunn
blitt svært isolert og alene. Andre har psykiske problemer i tillegg til
sin avhengighet og har av den grunn hatt vanskelig for å både forstå og
forholde seg til de stadig endrede reglene i normalsamfunnet.
MARBORG har gjennom sine
respektive tiltak og prosjekter
gjort vårt beste for å opprettholde
kontakt med våre brukere. Både
telefon, Skype og andre verktøy
har vært viktige i dette arbeidet.
Samtidig har dette skapt et svært
økt arbeidspress på våre ansatte
og frivillige. men vi er svært stolte
over det fantastiske arbeidet disse
har gjennomført i året som har gått
og er glade for deres store engasjement for brukergruppen.
Arbeidet med brukermedvirkning
ble selvsagt også kraftig endret og
arbeidspresset økte også her.
I lang tid hadde ansatte i organisasjonen ukentlige møter med både
Helsedirektoratet, Helse Nord,
UNN, enkelte kommuner og flere
andre.
Heldigvis har vi både i Nord Norge
og nasjonalt hatt svært lite smitte i
det aktive rusmiljøet, med noen få
unntak.

Organisasjonen hadde som et mål
for 2020 å ha en mer konstant tilstedeværelse i kommunene i Nord
Norge noe som dessverre ble umulig
grunnet smitterestriksjonene.
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 i fremtiden 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 kompetanse
bredden i medvirkningen og skaper
en dårligere brukermedvirkning.
Dette er ikke rusfeltet tjent med,
og i alle fall ikke på sikt.
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Rapporten er bygget slik opp at side
tre til 13 inneholder relativ generell
informasjon om organisasjonen.
Informasjon som i liten grad endrer
seg fra år til år, mens rapporteringen for 2020 følger på de videre
sidene fra side 13 og utover.

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 og sammensatte behov.
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 behandlings
systemet, øke den enkelte brukers rehabiliterings
potensial 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 organisa
sjoner 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 2020, 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 brukerstyring. MARBORG driver brukerstyrte tiltak og oppfølgingstilbud, likemannsarbeid og alltid med et fokus på
recoveryprosesser 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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ORGANISASJONEN MARBORG

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
fortsatt bruker rusmidler men også
dere som er tidligere rusavhengige
slik at vi kan utvikle oss og stadig
bli en bedre og mer vidtfavnende
organisasjon. Derfor trenger vi
flere rusavhengige som kan 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 rus
avhengige 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, undervisningsinstitusjoner og andre
aktører i rusfeltet, har vært
flinke til å benytte seg av
erfaringskompetansen i
MARBORG i 2020, og vi håper
på enda flere henvendelser i
året som kommer.
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MÅL OG TILBUD
MEDLEMSKAP
Medlemskap i organisasjonen tilbys gratis
til 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 unntatt én
har egen tilbakelagt ruserfaring.
Brukere, pårørende, fagansatte og alle
andre med interesse i kan ta kontakt i forhold til kurstilbud, fagdager, informasjon,
dialog, støtte i egen rehabilitering, mm.

MARBORGS MÅL
• Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige som ønsker det å legge bak seg sin
rusavhengighet og skape seg et rusfritt liv.
• Gi støtte og hjelp til de med ønske om
redusert rusbruk og økt livskvalitet.
• Hjelpe og støtte mennesker med
avhengighetsutfordringer som ikke har
mål om rusfrihet eller som ikke ønsker
endring i rusvaner.
• Å sikre at alle rusavhengige får oppfylt
sine rettigheter både medisinsk og i
forhold til rehabilitering og oppfølging.
• Å være delaktig i å skape nye og
differensierte tilbud til tidligere og aktive
rusavhengige.
• Å igangsette og drive tilbud til
brukergruppen.
• Å ivareta brukermedvirknings
perspektivet i alle tilbud til tidligere
og aktive rusavhengige.
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MÅL OG TILBUD

MARBORG ØNSKER Å
• Påvirke og samarbeide med lokale, regionale
og sentrale myndigheter for å skape og opprett
holde gode behandlings, rehabiliterings- og
oppfølgingstilbud. Men samtidig sikre at aktive
rusavhengige også får de tilbud og tjenester de
er i behov av.
• På sikt være med på å gjøre disse tilbudene
tilgjengelige for alle rusavhengige.
• Være en støtte og hjelp for den enkelte i
dennes rehabilitering eller utfordring.
• Styrke samarbeidet mellom brukerne og
behandlingssystemet.
• Synliggjøre tidligere rusavhengige som en
ressurs.
• Gi brukerne en felles stemme.

MARBORGS TILBUD
• Hjelp til søknader og klager, informasjon om
rusbehandling og andre aktuelle tilbud lokalt.
• Hjelp til problemløsning samt informasjon om
offentlige tilbud.
• Tilbud om arbeidstrening, forskjellige tilrettelagte kurs og sosiale tiltak.
• Tilbud om fagdager, undervisning, foredrag og
andre tilbud rettet mot fagfeltet.
• Tilby trygge, rusfrie arenaer for tidligere
rusavhengige gjennom:
BrukerBasen: Bo og oppfølgingstilbud etter
gjennomført rusbehandling eller fengsel
Kafé X: Rusfri møteplass Tromsø
Exit: Rusfri møteplass Narvik
Fønix: Rusfri møteplass Harstad
Ovenpå: Rusfri møteplass Bodø
Kafé Nordlys: Rusfri møteplass Nordreisa
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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 2020:

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, men kun
medlemmer med egenerfaring fra rus og avhengighetsproblematikk har stemmerett.

Wibecke Årst – Styreleder
Asbjørn Larsen – Nestleder
Esben Haldorsen
Linda Skavberg
Marte Løvold – fagrepresentant
Gunhild Johansen – politisk representant

Årsmøtet

Styret

Hovedkontor
TROMSØ

Brukermedvirkning
BODØ/
Nord-Norge

Prosjekter/
tiltak

Kafé X

BrukerBasen

Café Exit

Fønix
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Brukermedvirkning
NARVIK/
Nord-Norge

Kafé Nordlys

Brukermedvirkning
HARSTAD/
Nord-Norge

Ovenpå

Utdeling av
brukerutstyr
i Harstad
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OPPBYGNING OG ADMINISTRASJON

Det har i 2020 vært seks
styremedlemmer hvorav
fire 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.
ESBEN HALDORSEN
er ansatt i MARBORG og jobber i
Narvik, både ved den rusfrie møteplassen Café Exit og som brukermedvirker for Narvik/Nordland/
Nord Norge.
LINDA SKAVBERG
er frivillig i MARBORG og jobber
i Harstad som brukermedvirker
og som leder ved «Fønix – rusfri
møteplass Harstad».
MARTE LØVOLD
er ansatt i UNN – Universitetssykehuset Nord Norge og jobber
ved Russeksjon Narvik (tidligere
Nordlandsklinikken) og er fag
representant i styret.
GUNHILD JOHANSEN
er lokalpolitiker i Tromsø og blant
annet leder for helse og velferdsutvalget i Tromsø kommune og er
styrets politiske representant.

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 også
i 2020 og er i dag på nærmere 250. Dette står jo i
sterk kontrast til antall brukerkontakter organisasjonen har hatt i 2020 som er over 12 000.

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. Antall brukerkontakter er 12 253.

11

MARBORG Årsrapport 2020

ORGANISASJONENS ARBEID
HOVEDKONTOR TROMSØ

ADMINISTRASJON

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.

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 i Bodø, Narvik,
Harstad, og ved tiltakene Kafé X, Café Exit, Fønix, Ovenpå, Kafé Nordlys og BrukerBasen.

I 2020 hadde kontoret en ansatt i 50 % stilling som
daglig leder. Vedkomne har hatt en 100 % stilling i
organisasjonen, men med de resterende 50 % knyttet
til innholdet i «Brukerstemmen i nord». Du kan se mer
om dette tiltaket lengre ut i rapporten.

ANSATTE
MARBORG som helhet, med drift og alle prosjekter,
hadde ved utgangen av 2020 ca. 8 årsverk fordelt på
15 ansatte. Alle bortsett fra en ansatt er tidligere rus
avhengige og besitter således erfaringskompetanse på
rus og avhengighet. Flere har også erfaringskompetanse
og egenerfaringer med psykisk helse utfordringer.

Hovedkontoret hadde også en intern regnskapsfører
i 100 % stilling som har vært ansvarlig for all regnskapsføring i organisasjonen drift og prosjekter samt
utført annet økonomi relatert arbeid, herunder også
hjelp og støtte til ansatte og brukere lokalt i Tromsø.
Kontoret lønnet også en brukermedvirker i en 80 %
stilling og en i 50 % stilling i Narvik. I tillegg kommer
en 40 % stilling som brukermedvirker i Bodø/nordland/
nasjonalt.

Det er imidlertid viktig å presisere at kun 3,7 av disse
årsverkene har vært finansiert gjennom driftstilskuddet
fra Helsedirektoratet. De årsverkene som finansieres
av Helsedirektoratet fordeler seg slik:
• Daglig leder/brukermedvirker Nord-Norge/nasjonalt.
50 % + 50 % stilling

Daglig leder har hatt ansvar for organisasjonens drift
og oppgaver i tillegg til å fungere som brukermedvirker
og foredrags-holder. Han har i tillegg til sine oppgaver
som daglig leder gjennomført undervisningsoppdrag
på høyskoler og universiteter samt jobbet med direkte
brukerkontakt og deltatt i utviklingsarbeid på rusfeltet.
Både gjennom å delta i en rekke arbeids, styrings og
prosjektgrupper, i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, men også gjennom å sitte i styret til flere
andre organisasjoner på feltet, samt deltatt i nasjonalt
arbeid, ofte knyttet til Helsedirektoratet. De andre ansatte brukermedvirkerne har hatt tilsvarende arbeids
oppgaver med unntak av det administrative arbeidet.

• Intern regnskapsfører og økonomiansvarlig i 100 %
stilling
• Brukermedvirker i 40 % stilling for Bodø/Nordland/
nasjonalt
• Brukermedvirkere i hver sin 50 % og 80 % stilling
for Narvik/Nordland/Nord-Norge
50 % av stillingen som daglig leder/brukermedvirker
har vært knyttet til videreføring av innholdet i prosjektet
«Brukerstemmen i Nord» også dette finansiert gjennom Helsedirektoratets driftstilskudd til organisasjonen. I tillegg jobber flere av de ansatte og frivillige
brukermedvirkerne i organisasjonen med oppgaver på
sentralt hold blant annet knyttet til Helsedirektoratets
arbeid med retningslinjer, veiledere mm.

Regnskapsfører har i hovedsak jobbet med økonomi
relatert arbeid, herunder individuell brukerstøtte.

TROMSØ - Foto: Shutterstock

De andre 10 ansatte og årsverkene er finansiert
gjennom tilskudd fra:
• Exit – Rusfri møteplass Narvik. Tilskudd fra Narvik
kommune og Helsedirektoratet. Tilbudet drives med
1,4 årsverk og fem ansatte.
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• To årsverk og tre ansatte finansiert gjennom driftstilskudd fra Tromsø kommune til drift av botilbudet
BrukerBasen som er et rusfritt botilbud etter rus
behandling eller fengsel.
• Tre ansatte og 0,7 årsverk ved Ovenpå – Rusfri møteplass Bodø finansiert gjennom prosjekt tilskudd fra
Helsedirektoratet over tilskuddsordningen «Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer,
rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring»
• En ansatt med 0,2 årsverk ved Fønix – Rusfri møteplass
Harstad finansiert gjennom prosjekttilskudd fra AVdir.
To av våre ansatte i Narvik har delte stillinger og er
ansatt både som brukermedvirkere og som ledere ved
Exit. Det kan derfor kan det fremstå som om antallet
ansatte ikke «går opp».

FRIVILLIGE
Det er gjennomført frivillig arbeid i størrelsesordenen
rundt 11 443 frivillig timer til sammen ved både tiltakene og i brukermedvirknings arbeidet noe som tilsvarer
ca. 6,5 årsverk. Da basert på at et årsverk utgjør 1750
timer.

OPPFØLGING AV ANSATTE OG FRIVILLIGE
Smitte situasjonen i 2020 har gjort at oppfølging av
ansatte og frivillige i stor grad har blitt gjennomført
digitalt. Organisasjonens ansatte og frivillige er spredt
over et relativt stort geografisk område og det blir
derfor viktig å holde kontakten med alle med jevne
mellomrom. Det var egentlig planlagt felles samlinger
i 2020 noe som dessverre ble umuliggjort av smitte
situasjonen. Hvordan gjennomføring av samlinger skal
løses i 2021 parallelt med Covid 19 krisen er noe vi ser
på kontinuerlig etter hvert som reglene rund denne
helsekrisen endres.

BRUKERE AV ORGANISASJONENS TILBUD
Antall medlemmer er lett å identifisere og er ca. 250.
Organisasjonen jobber heller ikke aktivt med å rekruttere nye medlemmer. Mye av vårt arbeid går istedenfor
ut på å rekruttere nye frivillige brukermedvirkere og
nye frivillige ved våre rusfrie møteplasser som på sikt
kan bli brukermedvirkere.

Når det gjelder antall brukere av organisasjonens
tilbud er dette noe vanskeligere. MARBORG samarbeider
med RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
om den rusfrie møteplassen Kafé X som i 2020 hadde
3 413 individuelle besøk. MARBORG sin rusfrie møte
plass i Narvik, Café Exit, hadde 5 450 deltagere da
fordelt på både åpningsdager og faste aktiviteter. Exit
hadde åpent (i samarbeid med Plattform1) 365 dager
i året. BrukerBasen, organisasjonens rusfrie botilbud
hadde to til tre beboere i 2020. Tilbudet består av tre
boenheter. Ovenpå, MARBORG sin rusfrie møteplass i
Bodø har hatt 790 besøk i året som gikk mens Fønix vår
rusfrie møteplass i Harstad har hatt 2 620 besøk.
I tillegg kommer bruker og pårørende kontakt som organisasjonen har mer ad-hoc i Tromsø, Bodø, Harstad,
Narvik, Sørreisa, Nordreisa og alle kommunene som
har vært besøkt i året som gikk. Det er også viktig å
skille mellom direkte brukerkontakt og systemrettet
arbeid som kommer større brukergrupper til gode. Det
er derfor noe vanskelig å sette et eksakt tall på antall
brukere som nås av organisasjonens tilbud men vi har
registrerte brukerkontakter på 12 253.

GEOGRAFISK UTBREDELSE
MARBORG har som nevnt ansatte i Tromsø, Narvik,
Harstad og Bodø. I tillegg har vi frivillige i Tromsø,
Narvik, Harstad og Mosjøen. Alle de ansatte brukermedvirkerne og flere av de frivillige jobber på tvers av
mange kommuner og i hele landsdelen.
Organisasjonen ville i et vanlig år drevet utstrakt reisevirksomhet for å styrke kontakten med rus og psykisk
helsefeltet blant annet gjennom prosjektet «Brukerstemmen i nord» Vi håper sterkt at dette arbeidet blir
mulig å gjenoppta etter sommeren.
Organisasjonen deltar i tillegg i nasjonalt arbeid knyttet
opp mot blant annet AVdir og Helsedirektoratet gjennom deltagelse i Samarbeidsforum, «BrukerRoP»,
«Ekspertrådet RoP», «Kontaktforum» m. fl. Styreleder
i MARBORG deltok i tillegg i NOU arbeidsgruppen for
Rusreforms arbeidet, også kalt «avkriminaliserings
utvalget» selv om dette leverte sitt arbeid sent i 2019.
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SÆRLIG RAPPORTERING TIL HELSEDIREKTORATET
Tilskuddet fra Helsedirektoratet til bruker og pårørende arbeid utgjør 98 % av organisasjonens
samlede driftsinntekter til denne bruk. Dvs. midler som benyttes til deltagelse i brukermedvirkning,
opplæring av brukermedvirkere, administrasjon mm.
Ytterligere tilskudd er låst til sine respektive prosjekter og tiltak som for eksempel Exit – rusfri
møteplass Narvik, i all hovedsak finansiert av Narvik kommune og BrukerBasen – rusfritt botilbud
etter behandling eller fengsel, finansiert av Tromsø kommune.

Antall lønnede årsverk,
fordelt på hovedorganisasjon
og de enkelte region-/
lokallagene
4 årsverk dekkes gjennom tilskudd
til bruker og pårørende arbeid
mens ytterligere 4 årsverk dekkes
via andre tilskudd og er knyttet til
i all hovedsak rusfrie møteplasser
og det rusfrie botilbudet.

Antall medlemmer i
organisasjonen på årsbasis
Tallet er nå nærmere 250. Noe
som står i stor kontrast til antall
brukerkontakter organisasjonen
har hvert år som er over 12 000.

Geografisk utbredelse
og antall region-/lokallag
MARBORG har ingen lokal lag men
har brukermedvirkere i Tromsø,
Narvik, Harstad, Fauske, Bodø og
Mosjøen. Alle de ansatte og frivillige
står fritt til å delta i brukermedvirkningsarbeid i hele landsdelen og
flere deltar også i nasjonalt arbeid
da særlig knyttet til Hdir og AVdir.

Tiltak som sikrer
medlemmenes og de
ansattes medvirkning som:

Antall likepersoner som
har mottatt opplæring
og veiledning

Antall brukerrepresentanter som
har mottatt opplæring og representert organisasjoner i diverse
råd og utvalg

Ved vår rusfrie møteplass, Exit
Narvik, har vi i perioden 2020 økt
antallet frivillige fra 7 til 10 personer. Disse utfører ulike arbeidsoppgaver i åpningstidene til Exit.
I tillegg er de med på å planlegge og organisere ulike aktiviteter
utenom åpningstidene.

En representant i Narvik har
mottatt opplæring og representert
MARBORG ved ulike anledninger.
Brukeren har for eksempel i 2020
hatt ansvaret for undervisning i
regi av MARBORG ved russeksjon
Narvik for både pasienter og ansatte.
En ny medvirker har også fått
opplæring og har representert
organisasjonen og brukergruppen
i Bodø området, samt en i Harstad
regionen.
Når det gjelder organisasjonens
representanters deltagelse i
råd, utvalg og annet brukermed
virkningsarbeid finnes dette lengre
ned i denne rapporten.
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Disse frivillige har vært med på
å motivere andre til å ta i bruk
ettervernstilbudet. Samtidig vil
vi bemerke at året 2020 har vært
spesielt i forhold til Korona og
nedstengning, slik at aktivitetene
har vært mindre enn i 2019.
Mindre aktivitet med samarbeidspartnere, mindre møter, mindre
oppdrag for skoler og konferanser,
ingen fysiske samlinger, heller ikke
brukerundervisning på russeksjon
Narvik i store deler av året.
I tillegg kommer nye frivillige ved
både Fønix, Ovenpå og Kafe X, til
sammen 13 som alle har fått opplæring og er tildelt ansvar rundt
det å møte og følge opp brukere,
samt opplæring på drift av disse
tiltakene.
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OMFANG AV AKTIVITET I FORM AV HØRINGSINNSPILL, DELTAKELSE
i rådslag,innlegg og / eller medvirkning på konferanser
• Deltakelse på samling for erfaringskonsulenter i Nordland
• Deltakelse på samling for FACT/ACT teamene i UNN området
• Deltakelse på «Te ka slags nøtte» ruskonferanse
• Deltakelse på evaluering av rusteamene UNN
• Deltakelse på arbeidsgruppe døgn- og poliklinikk PHV - Nye Narvik sykehus
• Deltakelse på arbeidsgruppe døgn- og poliklinikk TSB – Nye Narvik sykehus
• Deltakelse på arbeidsgruppe døgn- somatikk – Nye Narvik sykehus
• Deltakelse på arbeidsgruppe Seprep-utdanning Ofoten
• Deltakelse på styringsgruppe Seprep-utdanning Ofoten
• Deltakelse på styringsgruppe FACT Ofoten
• Deltakelse på arbeidsgruppe nye Helsehuset Narvik
• Deltakelse evaluering av brukermedvirkning – Nye Narvik sykehus
• Deltakelse på styringsgruppemøte – Nye Narvik sykehus
• Deltakelse i avdelingsrådet for TSB
• Deltakelse i arbeidsgruppe RUST (Rusfri uten tannverk, TSB UNN)
• Deltakelse i «forebygging av ensomhet» i regi av Narvik Bibliotek/Exit/Frivillighetssentralen
• Deltakelse i prosjektet «forebygging av overdose» - Korus Nord
• Deltakelse på samling for FACT i Nordland
• Deltakelse i pakkeforløpet i regi av Korus Nord
• Deltakelse i brukerutvalget UNN
• Deltakelse i arbeidsgruppe om vold og rus
• Undervisning på Seprep utdanning
• Undervisning på samling for erfaringskonsulenter i Nordland
• Innlegg for hovedutvalget Helse og omsorg – Narvik kommune
• Deltatt på FNs narkotikasessjon i Wien
• Deltagelse og gjennomføring av folkemøte om rusreformen
• Deltagelse og gjennomføring av høringskonferanse for rusreformen med Fagrådet
• Deltagelse og gjennomføring av samling for erfaringskonsulenter i Nordland
• Deltagelse og gjennomføring av konferanse i Bodø om boligsosialt arbeide med
Husbanken og Fylkesmannen i Nordland.
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DELTAGELSE PÅ KOMMUNALE, SPESIALISTHELSETJENESTE OG ANDRE ORGANISASJONERS ARBEID
med aktive og tidligere rusavhengige og psykisk syke
• Deltagelse i først ukentlige, så hver andre uke, så hver mnd. i Helsedirektoratets Korona dialog med bruker og 		
pårørende organisasjonene
• Deltagelse i først ukentlige, så hver andre uke, så hver mnd. i Rusavdelingen UNN sin Korona dialog med egne 		
avdelinger og bruker og pårørende organisasjonene
• Deltagelse på Helse Nord sine faste informasjons og dialogmøter med bruker og pårørendeorganisasjonene 		
knyttet til Korona utfordringene
• Deltagelse på en rekke samarbeids/jobbmøter med Selvhjelpstiftelsen
• Deltagelse på en rekke møter i arbeidsgruppe for Ørretholmen botilbud til aktive rusavhengige
• Deltagelse på arbeidsverksted Frivillighet Tromsø
• Deltagelse på Fagrådets møter med bruker og pårørende organisasjonene
• Deltagelse i flere studier blant annet rundt endrede/økte alkoholvaner hos eldre
• Deltagelse på faste møter mellom Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og MARBORG.
• Representant i G8, KDI sin arbeidsgruppe for bedret samarbeid mellom helsetjenester, kriminalomsorgen mfl. 		
med mål om likeverdige tjenester også til innsatte.
• Representanter i Avdelingsrådet ved rusklinikken UNN
• Representant i arbeidet med den nye Opioid forskriften ved Hdir
• Representant i Selvhjelpstiftelsen styre
• Representant i Fagrådets styre
• Representant i WayBack Tromsø sitt styre
• Representant i BrukerRoP, Helsedirektoratets brukerråd for rus og psykisk helse
• Representanter i Nord Norsk Nettverk for samarbeidsbasert forskning
• Representant i arbeidsgruppen for evaluering av akutt TSB Helse Nord
• Representant i arbeidsgruppen for endring av struktur i avd. rus og psykisk helse Tromsø kommune
• Representanter i det nasjonale LAR leder møtet
• Representanter i arbeid med KoRus Nord om nasjonalt overdose arbeid
• Representanter i arbeidet med «nytt rus og psykisk helse sykehus» Helse Nord/UNN
• Representant i Arbeidsgruppe i kommunaldepartementet
• Representant i Samarbeidsforum mot fattigdom knyttet til AVdir
• Representant i Kontakt utvalget AVdir
• Representant i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset
• Representant i forskjellige arbeidsgrupper ved Nordlandssykehuset
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BRUKERSTEMMEN I NORD (BSN)
MARBORG har gjort sitt ytterste for å videreføre
innholdet i brukerstemmen i nord – BSN.
Smittesituasjonen i landet skapte dessverre en stor
utfordring for dette arbeidet. Både fordi kommunene
fikk helt andre ting å måtte fokusere på og sette innsats
inn i, men også fordi reising ble sterkt begrenset.
Selve det personlige møtet der representanter fra
MARBORG knytter forbindelser med nye kommunale
tjenester i atter nye kommuner ble helt ugjennom
førbart. Det er jo nettopp disse første personlige
møtene der organisasjonen har kunnet starte dialog,
vise sin seriøsitet og kompetanse på sitt arbeid, som
vi i 2020 til stor del har gått glipp av.

Likevel har vi også i året som gikk knyttet kontakter
med nye kommuner, men vi savner selvsagt bruker
møtene i disse lokale kommunene. Det er jo særlig
disse møtene vi har brukt som utgangpunkt for vårt
arbeide. Nemlig «hvordan er det å bo i og motta tjenester
fra XXX kommune». Her spriker ofte virkelighets
opplevelsen stort mellom det brukergruppa føler at
de mottar, og det fagfeltet tror de leverer.
MARBORG håper derfor at i alle fall siste del av 2021 vil
gjøre det mulig å ta opp igjen en del reiseaktivitet og at
organisasjonen igjen kan møte brukere og fagpersonell
i nye kommuner.

FRIVILLIG INNSATS MÅLT I TIMEVERK ELLER DAGSVERK,
fordelt på hovedorganisasjon og de enkelte region-/lokalavdelinger
Det er gjennomført ca. 2500 timer av frivillige og
ansatte ved Exit Narvik. Dette inkluderer timene av
frivillig gjennomført brukermedvirkning. Dette er 500
timer mindre enn 2019 noe som gjenspeiler Korona
situasjonen og nedstenging.
KAFE X har hatt 6 studenter i praksis med 179 timer.
Vi har hatt 9 frivillige som har bidratt med 1854 timer
frivillig arbeid, og 7 har avtjent sin samfunnsstraff på
til sammen 160 timer
OVENPÅ har hatt ca. tre fulle årsverk med frivillig
arbeid fordelt på 12 forskjellige frivillig.

Når det gjelder frivillig arbeid for våre bruker
medvirkere er dette noe vanskeligere å få oversikt
over da de fleste ansatte medvirkerne i tillegg jobber
frivillig. Da er det enklere med de rent frivillige bruker
medvirkerne organisasjonen har, og som dessverre er
for få. Vi har ved tidligere opptellinger kommet til at
dette til sammen utgjør ca. tre årsverk fordelt på 8-10
frivillige.
Så er det viktig å huske at alle de frivillige som har
gjennomført dette arbeidet selv er tidligere rus
avhengige så mye av arbeidet faller også inn under
definisjonen likemannsarbeid, brukerstøtte mm.

Ved FØNIX og BRUKERMEDVIRKNING HARSTAD
er det gjennomført ca. 1500 frivillig timer.

BESKRIVELSE AV AKTIVITETER KNYTTET TIL LOKALLAG
MARBORG har ingen lokal lag men har brukermedvirkere i Tromsø, Narvik, Harstad, Fauske, Bodø og Mosjøen.
Alle de ansatte og frivillige står fritt til å delta i brukermedvirkningsarbeid i hele landsdelen.
Vi vil her likevel gi en kort oversikt over hva flere av våre ansatte og frivillige brukermedvirkere lokalisert i
Narvik, Harstad og Bodø har gjennomført av aktivitet 2020. En aktivitet og aktivitetsnivå som er svære illustrativ i
forhold til hvordan MARBORG sine ansatte og frivillige brukermedvirkere jobber daglig.
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OVERSIKT OVER AKTIVITET FOR BRUKERMEDVIRKERE NARVIK / Nordland / Nasjonalt
Dette arbeidet fordeler seg på en 80 % stilling og en 50 % stilling som brukermedvirkere med base i Narvik og
vi vil først nevne noen av de som organisasjonen har samarbeidet tett med igjennom flere år, også i 2020:
• Statsforvalteren i Nordland v/Sita Grepp
• Russeksjonen i Narvik (Nordlandsklinikken) og overlegen på samme plass, Andreas Holund,
Kriminalomsorgen i frihet (gjennomfører fotlenke og samfunnsstraff på Exit i Narvik)
• Korus Nord (arbeidsgrupper + konferanser)
• NAPHA
• Poliklinikken rus/psykiatri
• AAT – Ambulerende akutt team
• SPHR – Senter for psykisk helse og rus Sør Troms
• FACT Ofoten
• Gatejuristen
• ROP-tjenesten i Narvik kommune
• NAV/ IPS Narvik men også i andre kommuner i Nordland.
• Nye Narvik sykehus

Alt dette vil si at våre to ansatte i Narvik området med
sine 1,3 årsverk gjennomfører mellom 500-700 timer
frivillig arbeid i tillegg til vanlig arbeidstid i året. Dette
inkluderer også helligdager siden vår rusfrie møteplass
Exit åpen også da.

De ansatte sitter i styringsgruppe og arbeidsgruppe for
Nye Narvik Sykehus og er representanter i brukerutvalget til UNN, NAV og ROP. I tillegg sitter de i styringsgruppen for FACT Ofoten og i styringsgruppen for den
nye videreutdanningen ”SEPREP” i Ofoten. De sitter i
avdelingsråd for TSB og evalueringen av Rusteamene
på SPHR.

Denne gruppen trenger FORUTSIGBARHET i forhold til
hjelp og støtte. Dette gjelder selvfølgelig også vi som
har klart oss og som trenger en fast jobb og forholde
seg til.

De ansatte deltar i tillegg i arbeid med å starte opp nye
brukerstyrte rusfrie møteplasser i andre kommuner.
En annen, svært viktig oppgave, er jobben de gjør
overfor brukere og pårørende - både barn og voksne.
Det går ikke en uke uten at de blir kontaktet av fortvilte
pårørende og brukere som har behov for ulike typer
hjelp. De sitter også i ansvarsgrupper for enkeltbrukere
og følger opp disse brukerne både under innleggelser
og i forhold til jobb og fritid etter behandling.
De gjennomfører også mange ulike aktiviteter for å
motivere brukerne til å danne nye nettverk, holde
seg rusfri og få livet på plass. IMR - idrett mot rus for
eksempel har vært arrangert av ansatte og frivillige i
MARBORG to ganger pr år de siste 9 årene.
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Vi har gjennom disse årene hjulpet mange med å holde
seg rusfrie, og flere er nå i arbeid og bidrar inn i samfunnet. Dette har spart menneskeliv.
Avsnittene over er da en rapportering kun for våre to
ansatte i Narvik som deler på 1,3 årsverk. Men oppgavene og det som gjennomføres er svært likt det som
skjer de andre stedene vi har ansatte. Og at de fleste
brukermedvirkerne våre er tilgjengelige for alle kommuner og spesialisthelsetjeneste i hele landsdelen.
Som det vises over er det da ikke et kutt organisasjonen
har behov for, men heller det motsatte, flere ansatte.
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KORT OVERSIKT OVER AKTIVITET FOR BRUKERMEDVIRKER I BODØ / Nordland / Nasjonalt
Dette arbeidet er gjennomført av en ansatt brukermedvirker i 40 % stilling.
2020 var ett spesielt år når det gjelder brukermedvirkning både ovenfor brukere og i møter og råd.
Det var kun de 3 første månedene det var normal aktivitet ovenfor brukere, så kom Korona og dermed også
mindre kontakt med brukere.
Når det gjelder møter og råd ble disse de 9 siste månedene kun gjennomført over nettet. Vi vil her liste opp den
aktivitet som er gjennomført i 2020.
• Møter med Fagrådet for rusfeltet 1 konferanse, 2 møter
• Samarbeidsforum mot fattigdom, AU til SF, 18 møter
• Kontaktutvalget AVdir. 1 møte
• Arbeidsgruppe som jobbet med sosial boligbygging sammen med Fylkesmannen i Nordland, Husbanken og 		
4 kommuner i Nordland. Fauske, Vefsn, Vestvågøy og Sortland. Dette er ett treårig prosjekt som vil bli
avsluttet i 2022 fordi vi pga. Korona har utvidet med ett år til, 15 møter
• Arrangert konferanse i Bodø sammen med samme arbeidsgruppe om boligsosialt arbeid,
deltakere var kommunalt ansatte i de overnevnte kommuner.
• Arbeidsgruppe kommunaldepartementet, 2 møter,
• Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset. Den ansatte kom inn som vara for en av våre frivillige,
men av forskjellige årsaker måtte den ansatte overta som fast representant etter en stund. I sammenheng
med dette har denne også deltatt i forskjellige arbeidsgrupper ved NSSH og LAR-leder møte, 8 møter.
• Representert MARBORG ved FNs narkotikasessjon i Wien i februar 2021, konferanse med ca. 500-1000 deltakere
• Møte med Fylkesmannen, orientert om aktiviteten hos Marborg osv. 1 møte.
• Møte med Pasient og brukerombudet i Nordland.
Da spesielt om LAR i Salten pga. en rekke klager fra LAR brukere 3 møter.
• Representerte Marborg i markering utenfor stortinget, «Support, dont punish» 26.juni 50 stk. brukere og politikere.
• Kontakt og dialog med Bodø kommune, ingen faste møter, dette skyldes stort sett Koronaen. 2 møter
• NAV Nordland, 1 møte
• Brukere, 20 møter, alle 1 til 1
• Til sammen 223 treffpunkter

19

MARBORG Årsrapport 2020

SÆRLIG RAPPORTERING TIL HELSEDIREKTORATET

KORT OVERSIKT OVER AKTIVITET FOR BRUKERMEDVIRKER I HARSTAD / Troms / Nasjonalt
Arbeidet er kun dekket av frivillig arbeid, men vedkomne er også ansatt i MARBORG men da som leder ved
Fønix. Vi velger å holde arbeid ved Fønix utenfor denne rapporteringen siden dette arbeidet allerede er
rapportert på i rapporten for det nevnte prosjektet.

Brukermedvirkerens andre arbeid
har bestått både av individuell
brukerstøtte og en rekke møter
med kommunalt og spesialist
helsetjeneste nivå. I tillegg
kommer utdeling av brukerutstyr
til aktive rusavhengige i Harstad.
En tjeneste Harstad kommune
kjøper hos MARBORG i mangel
av å kunne tilby dette selv. Her
har MARBORG to ansatte som får
betalt for den tiden de bruker på
selve utdelingen. Under følger
klipp fra rapporten for tiltaket:
Det er delt ut mellom 5-6 000
brukerutstyr siden oppstart og
det er ca. 35 faste brukere som
benytter seg av tilbudet. Teamet
deler også ut Naloxone nesespray
men dette er det mindre etterspørsel
etter. Det deles ut poser med 20
sprøyter og 40 nåler + alcovipes
og brukergruppen har stor aldersspredning, fra 25 til 70 + år.
En interessant erfaring er at
brukerne trodde de ikke kunne
velge for eksempel kanyle størrelse og trodde de måtte ta til
takke med det kommunen hadde
bestemt at de skulle kunne få.
Mange i brukergruppen trenger
mindre nåler for eksempel 10 -12
mm istedenfor 16 mm som er det
vanlige. Brukerne ble derfor svært
positivt overrasket da de forstod at
teamet var opptatt av hva de hadde
behov for og trengte i sin hverdag,
noe som nok har vært med på å gi
brukerutstyrs utleveringen et godt
rykte i miljøet.

Teamet tar også imot brukte
sprøyter i gule sprøytebokser og
leverer disse inn på apoteket for
destruering. De alle fleste som
henter brukerutstyr er flinke til å
bruke de gule boksene og levere
dem tilbake. Det er derfor ikke tvil
om at tilbudet har redusert antall
brukt injeksjonsutstyr som ellers
ville havnet som vanlig søppel med
den smittefare det ville ha innebåret.
Tilbudet åpnet 6 april, men hadde
ingen besøk før etter ca. 5 uker.
Dette har nok også sammenheng
med den skjulte formen som rusmiljøet i Harstad har hatt i mange
mange år. Teamet fikk senere
fikk vite at en annen årsak var at
brukerne syntes det var vanskelig
å besøke tilbudet siden det på
dette tidspunktet var mulig NAV
og RoP ansatte å kunne se at de
gikk inn hos brukerutstyrsutleveringen. MARBORG startet da med
en dag åpen på dagtid og en dag på
kveldstid.
Det er ca. 15 faste som henter
utstyr i lokalene, 10 av disse henter
til en ekstra siden de har samboere
eller av andre årsaker henter for
flere enn seg selv. Det er 3 til 5
brukere som får utlevert utstyr
utenom lokalene. Vår brukermedvirker har fast delt ut ved Coop
butikken på Seljestad, ved Coop
butikken på Sama og ved bensinstasjonen på Bergseng.

20

Supplerende tjenester
som utføres i Harstad
Utdelingsteamet utfører også en rekke
andre tjenester enn kun det å dele
ut brukerutstyr. De hjelper brukere
med søknader, de blir med brukerne
på møter med forskjellige tjenesteytere, gir informasjon om kommunens andre tjenester og loser også
videre til disse. Gjerne i følge med
brukeren dersom det er nødvendig.
De bistår også brukerne med hjelp
til å søke tjenester i kommunen og
andre steder, samt følger brukere til
NAV møter og andre avtaler utenom
utleveringens åpningstid hvis brukerne ønsker. Og ikke minst hjelper de til
med å ringe eller på annen måte kontakte hjelpeapparatet når det trenges,
og ofte er det ganske akutte behov
som må videreformidles. Det serveres
kaffe og det er tilgang til dagens avis.
Teamet holder også brukerne oppdatert på når frelsesarmeen har
matutlevering, og hjalp blant annet
til slik at flere brukere fikk levert inn
søknader om hjelp til julemat ut
leveringa. Teamet har jevnlig dialog
med ansatte på Matutlevering og hun
ringer hvis noen av brukerne av
utleveringen ikke dukker opp. På denne
måten kan teamet ta kontakt med
brukere og minne de på å hente mat.
Flere av de som benytter utleveringen
har ikke kommunale tjenester og er
ikke registrert med hjelpebehov noe
sted.
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MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET – resultat av brukerundersøkelser
MARBORG er en brukerorganisasjon
på rusfeltet og har, med unntak av
en ansatt, kun tidligere rusavhengige
ansatt i til sammen 15 stillinger i
organisasjonen.
Brukermedvirkning er svært viktig
for organisasjonen og vi har i 2020
startet arbeidet med brukerundersøkelser og har utarbeidet digital
spørreundersøkelse. I første omgang gjennomførte vi denne overfor
brukerne på våre rusfrie møteplasser for å på denne måten høste
erfaringer som igjen kunne benyttes
i brukerundersøkelser opp mot
fagpersonell og tjenester vi leverer
erfaringskompetanse til.
Spørreskjema er utarbeidet
gjennom en nettløsning (easyquest)
og ble gjennomført fra midten av
mars 2020 og ut året. Siden mange
av våre brukere ikke har tilgang til
pc eller smarttelefon hadde vi tenkt
å gi brukerne mulighet til å svare på
undersøkelsen ved å låne pc når de
besøkte våre tiltak. Dette har selvsagt vist seg å være vanskelig pga.
smittesituasjonen.

For de rusfrie møteplassene sin del så scorer brukerne tilbudene i all
hovedsak mellom 4-6 der 6 er høyeste score og 1 det laveste. Vi ser
at der det scores 4 eller lavere så er det gjerne i forhold til åpningstider. Altså at brukerne gjerne hadde sett at tilbudet var åpent flere
dager, eller hadde lengre åpningstider de dagene det er åpent. Det
som gjennomgående scores høyest på, 6 i nesten alle av de innkomne
svarene er spørsmålene:

Føler du at tilbudet er viktig for deg?
Føler du at tilbudet er viktig for andre enn deg selv?
Synes du tilbudet gir deg en bedre hverdag?
MARBORG tenker at dette viser at for de som bruker tilbudene er disse
svært viktige og gir samtlige brukere en bedre hverdag. Det scores
også gjennomgående høyt på om brukerne føler at de får bidra og være
delaktige i drift og innhold til tilbudene.
Covid 19 har skapt et stort økt arbeidspress på alle våre ansatte og
frivillige siden de fleste av våre brukere er i en utsatt gruppe for smitte
og trenger ekstra oppfølging, særlig når alt annet av hjelpesystemer
er stengt. Samarbeid og møter med Helsedirektoratet, HoD, spesialisthelsetjenesten, lokale tjenester m.fl. tar også mye av vår tid nå.
Vi vil i løpet av 2021 utarbeide og gjennomføre brukerundersøkelser
knyttet til også vårt arbeid med brukermedvirkning og individuell
brukerstøtte. Disse vil bli rettet mot fagpersonell i tjenestene samt
brukere som benytter disse tjenestene eller på andre måter har vært
i kontakt med eller fått hjelp og støtte fra MARBORG.

«Det er fint å sitte hær, det er ikke hver uke jeg ellers snakker
med ”vanlige” mennesker.»
Bruker ved utstyrsleveringen i Harstad
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KONTAKTPUNKTER PÅ RUSFELTET
Representanter for MARBORG har i 2020, 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 uttømmende. 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 under kun representerer brukermedvirkningsarbeidet MARBORG driver.
I tillegg kommer brukerkontakt i våre tiltak og prosjekter som er på 12 253 kontakter.

Totalt 2 585

NAV 49

Undervisning
og foredrag 12

Næringsliv
og andre 256

Fylkesmenn 28

Spesialisthelsetjeneste 203

Konferanse 22

Politisk 28

Kommune 231

Pårørende 148*
Brukere 1608*

* Tallet beskriver kun planlagte, avtalte møter
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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 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, Ovenpå,
Kafé Nordlys, 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.
MARBORG treffer en rekke både aktive og tidligere
rusavhengige på daglig basis og hadde som nevnt 12
253 brukerkontakter i våre prosjekter og tiltak. I tillegg
kommer 1 608 brukerkontakter og 148 pårørendekontakter gjennom møter, veiledning og støtte arbeid.

OPPLÆRING OG VEILEDNING AV
ERFARINGSKONSULENTER
Vårt arbeid har som nevnt tidligere bestått av brukermedvirkning opp mot en rekke tjenester, kommuner
og spesialisthelsetjeneste tilbud. Organisasjonen har
gitt én til én veiledning av «medarbeidere med bruker
erfaring» og erfaringskonsulenter i Tromsø, Bodø og
Narvik samt hatt en rekke møter med EK ansatte i
andre kommuner. MARBORG har også, i samarbeid
med Fylkesmannen i Nordland og i regi av prosjektet
«Brukerstemmen i nord», arrangert nettverks/
opplærings- samling for erfaringskonsulenter i fylket,
dette for fjerde år på rad. Et arbeid som organisasjonen
ønsker å videreføre og styrke i 2020 med etablering av
flere og oftere møteplasser for erfaringskonsulentene.

Organisasjonen kontaktes også ofte av EK ansatte som
er i behov av en til en samtaler og diskusjon rundt
spesifikke problemstillinger og ikke minst rundt egen
rolle i EK funksjonen. En rolle organisasjonen mer enn
gjerne fyller. Dette er fortsatt gjennomførbart siden
denne kommunikasjonen gjerne skjer pr. telefon, epost
eller telematikk.
Erfaringskonsulenter er en målgruppe organisasjonen
ønsker å ha særlig fokus på også i 2021 da vi opplever
at gruppen har store veiledningsbehov og stort behov
for nettverk av andre med erfaringskompetanse.

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
organisasjonen. 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 de
frivillige brukermedvirkerne i som har avlastet de fast
ansatte, særlig i systemrettede brukermedvirkningsprosesser.

Arbeidet med nettverks/opplærings- samlinger for
de EK ansatte var også tenkt gjennomført i Troms og
Finnmark i 2020. Covid 19 krisen gjør det vanskeligere
å gjennomføre denne type samlinger, både for våre
egne ansatte og frivillige, men også i forhold til de EK
ansatte. MARBORG må, som resten av samfunnet se
situasjonen an, og se hvordan vi får løst denne utfordringen videre utover i 2021.

I tabellen har vi valgt å ikke ta med den brukerkontakten som daglig skjer på de rusfrie møteplassene og i botilbudet vår. Hadde vi tatt med
denne ville diagrammet utelukkende bestått
av brukerkontakt siden denne er så mye større
enn arbeidet opp mot kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre aktører.
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KAFÉ X
er en brukerstyrt, rusfri møteplass sentralt i Tromsø
og drives som et samarbeid mellom RIO og MARBORG.
Tilbudet var i 2020 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 Helsedirektoratet delfinansiert tilbudet.
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.
Kafe X tilbyr arbeidstrening og praksisplasser. I 2020
har kafeen hatt 6 studenter i praksis med 179 arbeidstimer. Vi har 9 frivillige som har bidratt med over 1 854
timer frivillig arbeid, og 7 har avtjent sin samfunnsstraff på til sammen 160 timer. Disse har sammen med
de ansatte gjort Kafe X til det den er i dag, et trygt og
godt tilbud for våre gjester.

til å tilby ettervern gjennom det brukerstyrte bo og
oppfølgingstilbudet. Dette har vært et innovativt arbeid
der kommunen og MARBORG har samarbeidet om å
skape et brukerstyrt rehabiliteringstilbud for en gruppe
rusavhengige som ønsker å bli rusfrie og trenger det
bo og oppfølgingstilbudet som et slikt etterverns tilbud
kan gi. Tilbudet finansieres helt og fullt av Tromsø
kommune.

Tilbudet er unikt på landsbasis siden det kun
er ansatt tidligere rusavhengige til å drive boveiledning og oppfølging.

Det er tre boenheter ved tilbudet og tilbudet har hatt to
menn bosatt i året som gikk.
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 brukerne 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.
Botiden på BB er i utgangspunktet inntil to år, men
tilpasses individuelt. Alle beboerne er i fast dagaktivitet
som skole, arbeid eller begge deler, og får tett og individuell oppfølging av de ansatte på BrukerBasen.
Beboerne har i tillegg 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.

3 413 gjester har i 2020 brukt Kafe X og dens tilbud,
noe som er stabilt høyt sett i forhold til tidligere år
hvor besøkstallet lå på rundt 2500 gjester. Med andre
ord vokser kafeen i besøkstall og aktiviteter. Noe vi har
klart å få til takket være det unike samspillet mellom
kommunens egne tjenester, spesialisthelsetjenesten,
lag og foreninger, samt privat næringsliv.

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.

BrukerBasen
BrukerBasen er et rusfritt bo og oppfølgingstilbud for
rusavhengige som kommer direkte fra fullført døgnbehandling i TSB eller lengre soning.

11 personer vet vi lever et stabilt, og meningsfullt liv
der arbeid og utdanning er en viktig del av hverdagen.
Hvor de lever et liv på lik linje med de aller fleste av
oss. Mange av disse er helt avholden til alle slags rusmidler mens noen har valgt å ha et moderat forhold til
alkohol. Alle 11 bor i privat leid eller eid bolig.

Tromsø kommune og MARBORG i mange år hatt et tett
samarbeid hvor kommunen tar i bruk erfaringskompetansen som MARBORG innehar og benytter dette
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De belaster altså ingen kommunale eller statlige tiltak
i dag og heller ikke det kommunale boligmarkedet. Noe
som jo er en gevinst i seg selv sett fra et bolig/integrerings perspektiv.
Det er utarbeidet en egen prosjektrapport for BrukerBasen som er sendt våre tilskuddsytere og som kan
finnes på vår hjemmeside.

EXIT
Exit er en brukerstyrt, rusfri møteplass sentralt i
Narvik som ble startet høsten 2012 og som i 2020
ble drevet av fem tidligere rusavhengige ansatt i
MARBORG i tillegg til en rekke frivillige.

Exit ble avsluttet som prosjekt da tilskudd fra AVdir
bortfalt fra og med 31.12.18. Gjennom et stort arbeid
opp mot politisk nivå har MARBORG nå fått finansiering
av Exit fra Narvik kommune i størrelsesordenen
kr. 750 000,- pr. år og et tilleggs tilskudd fra Helsedirektoratet på kr. 100 000,- Dette er lavere enn budsjettert,
men gjør det likevel mulig å levere tilbud til brukergruppen på et akseptabelt nivå.

FØNIX - Rusfri møteplass Harstad
Fønix er organisasjonens rusfrie møteplass i Harstad
og åpnet7. mai 2018.
Tilbudet startet da opp med
åpent mandags og torsdags
ettermiddager. Tilbudet har
også hatt noe åpent «ved
behov» hos brukergruppen
og har således hatt flere
åpne dager enn hva som
fremkommer blant annet på
tilbudets Facebook side.

Café Exit har tilhold i et kommunalt bygg som også huser
tilbudet Plattform1. MARBORG overtok driftsansvaret
for Exit våren 2013 og har drevet tilbudet siden da.
Tilbudet er åpent hver tirsdag, fredag, lørdag, og søndag.
I alle høytidene hadde tilbudets brukere også et sted
og gå til siden tilbudet også var åpent i påsken, 17.mai,
sommerferien, samt julen, romjulen og nyttårshelgen.
I samarbeid med Platform1 har brukergruppen også i
2020 hatt et tilbud 365 dager i året.
Exit har i 2020 hatt fem ansatte fordelt på 1,25 % stilling. Alle stillingene er muliggjort gjennom tilskudd fra
Narvik kommune og Helsedirektoratet. Det er i tillegg
ni frivillige ved tilbudet. Antall brukerbesøk og deltagelse i aktiviteter utenfor åpningstid var i 2020 på 5 450.
Relativt nye eksterne aktiviteter ved Exit som Kvinnegruppa og Gatefotball er blitt videreført i 2020.
Kvinnegruppen ble startet som et prosjekt gjennom
Fagskolen rus og psykiskhelsearbeid og skulle vare i
10 uker. Deltakelsen var på om lag 8 kvinner pr gang,
og når prosjektperioden var over ønsket de å fortsette,
noe som også ble gjort. Ved utgangen av 2020 hadde
kvinnegruppa møter en gang pr uke, fredager fra 18-19.

Den 13 mars 2020 valgte MARBORG å stenge tilbudet
inntil videre for å forebygge smittefaren under Corona
virus utbruddet.
Åpningstidene har ellers vært:
• Mandag: 15.30 til 18.00
• Tirsdag: Biljard 15.30 til 18.00
• Onsdag: Biljard 15.30 til 18.00
• Torsdag: 15.00 – 18.00
• Fredag: Biljard fra 15.30 til 18
• Lørdager fra 11 til 14
• Søndag fra 12 til 16
Tilbudet har i 2020 vært finansiert via prosjekttilskudd
fra AVdir og Hdir.
Fønix har i 2020 hatt mellom 2 600 besøk og det har
hovedsakelig vært to faste frivillige ved Fønix i Tilbudet
har i tillegg to frivillige til som deltar ved mulighet og
behov. Leder for tilbudet jobber frivillig og er til stede
på alle åpningsdagene. Hun er i tillegg uføretrygdet slik
at dette er gjennomførbart i den nåværende situasjonen.
Det er utarbeidet egen prosjektrapport for tilbudet som
kan fås ved å henvende seg til MARBORG, eller den kan
finnes på vår nettside.
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UTDELING AV BRUKERUTSTYR HARSTAD

KAFÈ NORDLYS

Harstad kommune kjøper denne tjenesten hos
MARBORG som står for utdeling, brukerkontakt, og
annen oppfølging av aktive rusavhengige i kommunen.
Det er delt ut mellom 5-6 000 brukerutstyr siden oppstart og det er ca. 35 faste brukere som benytter seg av
tilbudet. Teamet deler også ut Naloxone nesespray men
dette er det mindre etterspørsel etter. Det deles ut poser
med 20 sprøyter og 40 nåler + alcovipes og bruker
gruppen har stor alders spredning, fra 25 til 70 + år.

Utdelingsteamet utfører
også en rekke andre
tjenester enn kun det
å dele ut brukerutstyr.
De hjelper brukere med
søknader, de blir med
brukerne på møter med
forskjellige tjenesteytere, gir informasjon
om kommunens andre
tjenester og loser også
videre til disse. Gjerne i
følge med brukeren dersom det er nødvendig.

Brukerorganisasjonene RIO og MARBORG har over
en periode på flere år jobbet med å utvikle rehabiliteringstilbud for rusavhengige med fokus på aktivitet,
arbeidstrening og sosial integrerings i trygge rusfrie
miljø i landsdelen. Organisasjonene har I dag tilbud i
Tromsø, Narvik, Harstad, Bodø og har i 2019 hatt stort
fokus på utvikling av etterverns tilbud med samme
innhold på Storslett i Nordreisa kommune. Samvær,
aktivitet og arbeidstrening er stikkord også her.
Organisasjonene har over flere år jobbet inn mot
Nordreisa Kommune, og har tidligere stått bak Kafe
X Storslett, Ett tilbud som ble nedlagt i forbindelsen
med brann i lokalene i 2017 men som i tiden den var
åpen ga organisasjonene verdifulle erfaringer som har
kommet godt med når man nå har fått det nye tilbudet
på plass i nye lokaler. Disse erfaringene var verdifulle
da Kafe Nordlys i 2019 startet opp igjen og også denne
gangen 100 % basert på frivillighet. Kafe Nordlys som
er dagens navn har i den tiden den har vært åpent bygd
seg opp faste brukere av tilbudet og med det fått bekreftet behovet for et stabilt tilbud til gruppen, et tilbud
som vil gjøre det lettere for de som opplever utenforskap til å finne sin plass i lokalsamfunnet.

Det som er bekymringsfullt, er at flere av de som
benytter utleveringen har ikke kommunale tjenester
og er ikke registrert med hjelpebehov noe sted.

Tilbudet har i 2020 i stor grad vært fulgt opp av ansatte
i RIO og MARBORG har hatt en mer perifer rolle til
tiltaket på grunn av stort arbeidspress grunnet de fire
andre rusfrie møteplassene. MARBORG har også en
brukermedvirker i Nordreisa.
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OVENPÅ
Er organisasjonens rusfrie møteplass i Bodø.
MARBORG fikk i utgangspunktet, gjennom godt
arbeid av sine frivillige i Bodø, en avtale om å leie
«Glimt hytta» hos klubben Bodø/Glimt.
22. januar 2020 ble det skrevet kontrakt på leie av nytt
lokale i Bodø sentrum noe MARBORG tenkte vil gjøre
en stor forskjell både for tilgjengelighet for brukergruppen og antall brukere av tilbudet. Ovenpå åpnet
i disse nye lokalene 3. mars. Dessverre kom jo Covid
19 krisen like etterpå noe som førte til at MARBORG
stengte alle sine rusfrie møteplasser når retningslinjene kom fra styrende myndigheter. Ovenpå har likevel
fulgt opp faste brukere gjennom telefonkontakt mm.
Etter hvert utover i 2020 har tilbudet vært åpent hver
hverdag.
Siden åpning i det nye lokalet har prosjektet hatt 3
ansatte fremdeles fordelt som tidligere på 0,7 årsverk,
i juni og september gikk 2 av disse videre inn i ordinært
arbeidsliv, og vi fikk inn 2 nye i de stillingene. I mai kom
også RIO på banen og gikk inn i samarbeid med oss, og
med dette fikk vi på plass en liten ekstra prosjektleder
stilling som blant annet etablerte et nytt tilbud med
blant annet svømming og baking før jul.

Mye av utfordringene med å rekruttere flere frivillige
har hatt med restriksjoner i lokalet og smittetrykk i
kommunen og gjøre der det særlig i det siste har vært
svært høyt smittetrykk i Bodø.
Erfaringer fra våre andre rusfrie møteplasser tilsier
at tilfanget av frivillige bli mye større så snart smitte
situasjonen normaliseres.

Det er i tillegg to faste frivillige og tre andre frivillige
som har deltatt når de har hatt mulighet og prosjektet
har hatt behov for deres tjenester, dette endret seg
etter sommeren til litt flere frivillige, men ingen flere
faste for øyeblikket. Vi har også hatt en frivillig gjennom
Housing First prosjektet som tok med en av sine brukere
til oss siden hun ønsket å bidra med frivillig arbeid.

ÅPNINGSTIDER:
• Mandag: 12.00 -14.00
• Tirsdag: 15.00 - 18.00
• Onsdag: 12.00 - 14.00
• Torsdag: 15.00 – 18.00
Yoga 18.15-19.30
• Fredag: 12.00 – 16.00
Basseng 16.00-18.00 i oddetallsukene
• Lørdager i hele desember, og når det blir mulig vil vi fortsette med dette.
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BRUKERSTEMMEN I NORD
Brukerstemmen i Nord er et samarbeid mellom RIO,
MARBORG og de tre fylkesmannsembetene i NordNorge, og er i dag finansiert gjennom begge bruker
organisasjonenes generelle driftstilskudd fra
Helsedirektoratet.

Brukerstemmen er med på å gi brukere og fagansatte i
kommuner og spesialisthelsetjenesten den veiledningen
og støtten de trenger for å få på plass en god systemrettet brukermedvirkning i landsdelen. Styrking av
individuell brukermedvirkning har også vært et fokus
for tiltaket og vi tror mange kommuner er blitt veiledet
til en bedre individuell tilpasning av sine tilbud. Tilbudet
er også med på å skape større forståelse og aksept i
fagmiljøet for brukermedvirkning, slik at vi får på plass
lokal brukermedvirkning samtidig som vi skaper flere
brukerrepresentanter i landsdelen.

Tilbudet 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 bruker
medvirkning.

Korona situasjonen har selvsagt satt en stopper for
muligheten til å besøke de enkelte kommunene noe
som er særlig viktig for å nå brukerne, men også viktig
i den første kontakten med nye kommuner. Vi håper
derfor på normaliserte smitteforhold senere ut på året
i 2021.
Brukerstemmen er involvert i oppfølging og opplæring
av erfarings konsulenter, brukerrepresentanter, likemenn, underviser på helse- og sosialfaglige utdanninger,
samt lege utdanninger. Brukerstemmen er medarrangør
av seminarer og konferanser og deltar i tillegg på disse.
Her kan man nevne Helse Nord sin første TSB konferanse i 2019 som RIO ledet, i tillegg til at vi stilte med
5 deltakere på konferansen.

Prosjektet startet opp 1. januar 2016 og det ble da fri
stilt 2 x 50 % stillinger i hhv. MARBORG og RIO knyttet
til prosjektet. De to som ble ansatt inn i prosjektarbeidet
hadde begge svært lang erfaring fra brukermed
virkningsarbeid i de to organisasjonene og har begge
vært ansatt i organisasjonene siden midt på 2000 tallet.

RIO har sammen med MARBORG, Fylkesmannen i
Nordland og NAPHA i tillegg vært medarrangør til en
årlig konferanse for erfaringskonsulenter i Nordland
siden 2017. Organisasjonene har i tillegg sammen med
Norce (forskningsinstitutt), Universitetet i Tromsø og
Tromsø kommune etablert Nord Norsk nettverk for
samarbeidsbasert forskning. Nettverket jobber med
å styrke forskningsarbeidet på rus og psykisk helse
feltet i landsdelen da gjennom samarbeidsbasert
forskning og med stor grad av brukermedvirkning inn i
forskningsarbeidet.
Uten Brukerstemmen i Nord ville ikke organisasjonene
kunnet tilby kommunene eller brukerne vår oppfølging
og støtte i den grad vi har gjort siden 2016, dette da avstandene og kostnadene er for store til at organisasjonene ville være i stand til å bære disse med de rammene
organisasjonene hadde tidligere. Tiltaket gjør også
organisasjonene i stand til å følge opp nye og eksisterende frivillige på en helt annen måte enn tidligere,
og på den måten vært med å trygge samt kvalitetssikre
arbeidet våre ansatte og frivillige gjør i nord.
28

MARBORG Årsrapport 2020

ÅRSREGNSKAP
ØKONOMI OG REVISORRAPPORT
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		

2020

2019

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet

191 697

473 115

-191 697

-473 115

100 000

100 000

3 350 000

3 474 550

300 000

300 000

3412 Tilskudd Kriminalomsorgsdirektoratet		

193 586

3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
3402 Tilskudd fra Helse Nord
3404 Tilskudd fra Helsedirektoratet
3407 Tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
3414 Tromsø kommune

1 985 000

1 817 000

3415 Tilskudd fra Troms Fylkeskommune

52 000

51 400

3417 Gaver

28 700

26 100

3419 Gaver - Exit

65 078

38 028

750 000

750 000

3427 Tilskudd Narvik kommune
3429 Tilskudd Nordreisa kommune

6 000

3430 Lotteri- og stiftelsestilsynet, mva kompensasjon

376 678

3432 Tilskudd Harstad kommune - rusfri møteplass

100 000

3500 Tilfeldige inntekter

364 221

90 150

200 000

5 500

6 000

527 574

215 282

7 630 679

7 642 167

7 630 679

7 642 167

Lønnskostnad

4 005 151

3 665 514

Annen driftskostnad

2 332 926

2 419 961

6 338 078

6 085 475

1 292 602

1 556 692

3600 Leieinntekter
3900 Gjenværende midler i prosjekt
Annen driftsinntekt
DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSKOSTNADER
			
DRIFTSRESULTAT
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Til tilskuddsytere

Revisjonsberetning 2020
Vi har revidert regnskapet for MARBORG for 2020, med mottatt, bokført
tilskudd og andre inntekter i 2020 med
kr. 7 630 679, samt kostnader med kr. 6 337 934 inkl netto finansposter,
som gir et overskudd på kr. 1 292 745.
Regnskapet består av en oppstilling over inntekter og kostnader.
Ledelsens ansvar for regnskapet
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir
en dekkende fremstilling i samsvar med
bestemmelsene om finansiell rapportering som fremkommer i tilsagnsb
revene, og for slik intern kontroll som
ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap
som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om regnskapet på bakgrunn
av vår revisjon. Vi har gjennomført
revisjonen i samsvar med lov, forskrift og God Revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standard on
Auditing (ISA805). Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav og planlegger og utfører revisjonen
for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjons
bevis for beløpene og opplysningene i
regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at
regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for enhetens utarbeidelse av et
regnskap som gir en dekkende fremstilling, med det formål å utforme
revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for
en mening om effektiviteten av enhetens
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er
hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater som er utarbeide
t av ledelsen er rimelige, samt en
vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsm
essig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening gir regnskapet i det alt vesentlige et uttrykk for regnskap

ets kostnader.

Grunnlag for regnskapsavleggelse

Regnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til Marborg og tilskudds
ytere. Regnskapet er derfor ikke
nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet
på Marborg og tilskuddsytere.

Tromsø, 5.mai 2021
Revicom AS

statsautorisert revisor
Revicom AS
Org.nr. 996 107 485 MVA
Kto.nr. 9484.07.01500
Kontorer: Tromsø, Sortland, Myre

Adresse:
Sjølundveien 7
9016 Tromsø

Telefon:
77 69 39 00
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E-post:
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no
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HVIS RAPPORTEN VAR INTERESSANT?
Da 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 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 vår nettside eller annet du ønsker å gi oss tilbakemelding på, så finner du også kontaktinformasjon 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

Avd. HARSTAD
Tlf. 416 40 439
linda@marborg.no

