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2019 var et utviklende år for RIO. Vi gjennomgikk omstil-
linger som vil bære frukter i årene som kommer. Jon
Storaas takket av som daglig leder etter en årrekke, og
Tommy Husebye fra KoRus Øst fungerte som midlertidig
daglig leder en periode. Årsmøtet valgte for første gang
eksterne personer inn i styret. Finn Arctander, tidligere
mangeårig direktør for Stiftelsen Fossumkollektivet, 
ble valgt til styreleder. Kari Lossius, psykologspesialist
og tidligere mangeårig leder for Hjellestadklinikken 
ved Bergensklinikkene, ble valgt inn som styremedlem.
RIO har meldt seg inn i Virke.

Styret besluttet i desember å ansette meg som ny daglig
leder fra og med første kvartal 2020. Jeg ønsker å takke
alle som har bidratt til at RIO er der vi er i dag.

Jeg ønsker å takke alle RIO sine representanter for året
som har gått, og særlig de frivillige som står på dag ut 
og dag inn for RIO.

Til tross for en krevende, men konstruktiv omstillings -
prosess, har RIO sine representanter bidratt til utvikling
på rusfeltet. Vi har arrangert og bidratt på konferanser,
holdt innlegg, vært synlige i media, og reist rundt og
løftet brukerstemmen. Vi har synliggjort saker som at 
integrerte ettervern må bli del av spesialisthelsetjenesten.
Dette bidro til at Stortinget anmodet regjeringen om 
å sørge for at tilbydere av rusbehandling gis mulighet 
til å bygge ut integrerte ettervern. Dessverre valgte
regjeringen en annen løsning enn stortingets anmodning.

Som dere kan lese om i rapporten, har vi arrangert RIO-
debatten vår og høst. Disse har handlet  om LAR og om
kvinners utsatte situasjon på rusfeltet. RIO har også
markert seg som en viktig premissleverandør for 
avkriminalisering og rusreform.

RIO har også deltatt på den internasjonale scenen der 
vi FNs narkotikakommisjon i Wien, var representert 
på regjeringens delegasjon for Rusreformutvalget. Vi var
også medarrangør av et seminar under kommisjonen 
der vi for flere medlemsland holdt innlegg om media sitt
ansvar for å stanse stigmatiseringen av rusavhengige. 

Med andre ord så gjør RIO viktig arbeid i kommuner,
regioner, nasjonalt og internasjonalt.

Kenneth Johansen
Daglig leder
kenneth.arctander@rio.no



RIO I 2019

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) er en
landsdekkende brukerorganisasjon som skal markere
viktige standpunkt for personer med rusproblemer 
overfor relevante aktører.

RIOs Internasjonale navn er The Interest Organisation 
for Substance Misusers (IOSM).

Vi skal bidra med fag- og brukerkunnskap, og jobber for
at erfaringskompetanse sidestilles med annen anerkjent
kompetanse på rusfeltet. Organisasjonen jobber for 
å styrke rettigheter for personer med rusutfordringer, 
synliggjøring av brukergruppen, samt at alle med rusut -
fordringer skal få de tjenestene de trenger når de trenger
dem.

Vi  jobber for avstigmatisering av personer med rusut -
fordringer og  ønsker større åpenhet om rus og rusut -
fordringer, økt samarbeid mellom stat, kommune og
frivillig sektor for å skape helhetlige behandlingsforløp
og god oppfølging.

Vi samarbeider med alle organisasjoner på rusfeltet som
har samme formål som oss, og jobber opp mot myndig -
heter, politiske miljøer, kommune og spesialisthelse -
tjenester over hele landet. Dette gjør det mulig for oss 
å se helhetlig og bidra med gode løsninger for brukerne.

Vi er opptatt av at brukerne skal få den behandling eller
oppfølging som passer for dem. De skal få de somatiske
helsetjenestene de har behov for, og samme rehabili -
terings tilbud som alle andre i samfunnet. RIO jobber for
differensierte boligtilbud, med og uten personal, samt 
tilrettelagte tilbud fra  NAV etter behov. 

ANSATTE

RIO hadde pr 31.12.2019: 13 ansatte, totalt 12,5 årsverk. 

MEDLEMMER

RIO var i 2019 ikke en medlemsorganisasjon, men 
bestod av ansatte og aktive frivillige spredt over hele
Norge. På organisasjonens årsmøte i 2019 var det 
48 registrerte representanter, dette av 52 påmeldte med
god geografisk spredning. I tillegg til ansatte og frivillige
brukerrepresentanter deltok også brukere tilknyttet til-
takene RIO ReStart, Kafe X og Kafe Nordlys på årsmøtet.
Noe som var med å sikre demokratiet i RIO. RIO vedtok 
på dette årsmøtet å bli en medlemsorganisasjon.

LANDSDEKKENDE

RIO er Norges eneste landsdekkende brukerorganisasjon
på rusfeltet og har representanter i Vadsø, Hammerfest,
Lakselv, Storslett i Nordreisa, Tromsø, Narvik, Bodø,
Brønnøysund, Sauda, Bergen, Austevoll, Stavanger,
Sandnes, Trondheim, Kristiansand, Moss, Halden, Hamar,
Valdres, Oslo, Ski, og Fredrikstad. Våre representanter 
i disse kommunene når i tillegg ut til et stort antall 
kommuner og spesialisthelsetjenester over hele landet.

INTERNASJONALT ARBEID

RIO var i 2019 medlem i Dianova International som har
medlemsorganisasjoner i 18 land, og EURAD. Vi deltok 
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på generalforsamlingen til Dianova International og bidro
til utarbeidelse av politikk-dokumenter og resolusjoner
for migrasjon, kvinnehelse og ruspolitikk sett i forhold 
til FNs bærekraftsmål. Vi deltar hvert år, også i 2019, på
narkotika kommisjonen i FN. Dette året deltok Kenneth
Arctander på regjeringens delegasjon i forbindelse med
arbeidet i Rusreformutvalget, slik at han fikk anledning
til å delta i bilaterale, formelle og uformelle møter med
andre sivilsamfunnsorganisasjoner som International
Drug Policy Consortium (IDPC), Transform, Vienna NGO
Committee, og Drug Policy Futures, og andre lands
delegasjoner, som Danmark, Sverige, Finland og New
Zealand. RIO var også med og arrangerte et side-event
sammen med blant annet Canada og Uruguay, om
stigma og media på narkotikakommisjon, til mange
tilhører fra flere medlemsland. 

I tillegg arrangerte RIO en konferanse i Moskva, i sam-
arbeid med Independent Guild of Narcologists i Civic
Chamber of the Russian Federation, der vi innledet om
og diskuterte prosjektet vårt som skal bidra til utvikling
av brukermedvirkning i russiske rusinstitusjoner, 
og alternativer til straff sett i et europeisk, belgisk 
og norsk perspektiv. 

AKTIVITET

RIO hadde i 2019 til enhver tid rundt 25 frivillige repre -
sentanter som i tillegg til ansatte deltok i råd og utvalg
over hele landet, nasjonalt, regionalt og kommunalt. 
Vi hadde representanter i brukerutvalg og fagråd i alle
regionale helseforetak, i tillegg en rekke brukerutvalg 
i helseforetak- og distriktspsykiatriske sentre, samt
mange avdelingsråd.
I tillegg til dette var RIO tilstede i kommunale råd, bruker -
råd, arbeidsgrupper, og styringsgrupper i et utall av 
kommuner i hele landet.

Vi bidro med høringsinnspill og til planarbeid i kommuner
og spesialisthelsetjenesten. RIO har levert høringsinn-
spill i tre regioner til Rusreformutvalget, statsbudsjett,
og høringer på LAR-retningslinjen for gravide og mer. En
av våre ansatte har sittet i Rusreformutvalget og bidratt
til produksjonen av NOU 2019: 26 Rusreform - fra straff
til hjelp, og en av våre representanter satt i arbeids-
gruppen som jobbet med revidering av LAR-retnings-
linjen for gravide.

RIO har i 2019 arrangert månedlige samlinger for opp-
læring av brukerrepresentanter som skal representere
RIO i råd og utvalg, i spesialisthelsetjenesten, kom-
munalt og nasjonalt. Vi har organisert disse regionvis 
i Nord-Norge, i Midt-Norge, på Vestlandet og i Sørøst
Norge. Dette har bidratt til å rekruttere et titalls nye fri -
villige til RIO, nye frivillige som sammen med resten av
orga ni sasjonen legger ned flere tusen timer med arbeid
for mennesker som sliter eller har slitt med rus- og
psykisk helse utfordringer. RIO har sammen med fylkes-
mannen i Nordland, NAPHA og MARBORG for tredje året
på rad arrangert seminar for erfaringskonsulenter 
i Nordland, og bidratt på erfaringskonsulentsamlingene
til KBT flere steder i landet. Vi har dessuten bidratt 
med veiledning av erfaringskonsulenter i kommuner 
og spesialisthelsetjeneste, noe som kan ha bidratt 
til ansettelse av flere, samt kvalitetsutvikling for 
erfaringskonsulenter.

Videre har vi arrangert RIO-debatten to ganger i 2019
med ledende fagpersoner innenfor områdene, og panel-
debatter der stortingsrepresentanter og fagpersoner
deltok sammen. Våren 2019 lød RIO-debatten ”Lar under
lupen”, om nye medisiner i LAR, inkludert langtids-
virkende buprenorfin. RIO-debatten høst 2019 hadde
kvinnesak som sitt hovedfokus, med tittelen ”Piker, vin
og skam”. RIO var med og arrangerte og ledet Helse Nord
sin første TSB-konferanse i Tromsø.
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VÅREN 2019 ARRANGERTE VI 
RIO-DEBATTEN ”LAR UNDER LUPEN”

”LAR under lupen” var et samarbeid med legemiddel -
selskapet Indivior og kommunikasjonsbyrået Apeland,
der vi ønsket å sette et særlig fokus på nye medisiner 
i LAR. Arrangementet ble avholdt på Mesh i Rosenkrantz-
gate, og streamet slik at brukere og fagpersoner over
hele landet kunne få det med seg. Dagen ble ledet 
av informasjonsansvarlig, Kenneth Arctander, og
brukerrepresentant fra Nord-Norge, Asbjørn Larsen. 
Åpningen stod statssekretær ved Helse- og omsorgs-
departementet, Maria Jahrman Bjerke for. 

RIO-debatten har et fagpolitisk formål om å styrke kom-
petansen hos deltagere og tilskuere om et spesielt tema.
Derfor arrangeres den først med spissede innlegg fra
landets fremste eksperter på sitt område, og etterfølges
av paneldebatt med politikere, fagpersoner og bruker -
representanter.

Innlederne i symposiumet vårt var professor Thomas
Clausen, leder ved Senter for Rus- og Avhengighetsforsk-
ning (Seraf), Tommy Husebye, spesialrådgiver for KoRus-
Øst, Ronny Bjørnestad, daglig leder for proLAR-nett og
Lars Tanum, seksjonssjef ved FoU-avdeling for psykisk
helsevern på A-hus.

Kompleksiteten i LAR ble tydelig for oss alle. Husebye 
ba oss blant annet om ikke å glemme R’en i LAR og at 
tiltaksapparatene i kommunene måtte istandsettes til å
ivareta dette behovet hos brukerne. Bjørnestad kritiserte
LAR for ikke å være fleksible nok for pasientene når det
kom til valg av medisiner. Tanum slo et slag for depot -
medisiner og langtidsvirkende buprenorfin, mens
Clausen ga oss en gjennomgang av historien til LAR 
og advarte mot en økende dødelighet forbundet med
legemiddel-opioider. Asbjørn Larsen fra RIO brukte 
anledningen til å si at det vil være mange positive kon-
sekvenser av å ta i bruk langtidsvirkende buprenor fin.
Blant annet vil flere pasienter kunne slippe henteord-
ninger og problemer og stress man kan erfare dersom
man ikke kommer og henter legemidlene tidsnok
en fredag for eksempel.

I panelet deltok Sheida Sangtarash, helsepolitisk tals-
person for SV på Stortinget og medlem av Stortingets
helse- og omsorgskomité, Seher Aydar fra Partiet Rødt 
og 1. vara for Bjørnar Moxnes på Stortinget, og Torill 
Eidsheim, medlem av Stortingets helse- og omsorgs-
komité for Høyre. I tillegg til politikerne deltok også lege
Sverre Eika, professor emeritus Helge Waal, og Ronny
Bjørnestad. Her ble både L’en og R’en i LAR diskutert.
Øremerking av kommunale midler ble satt opp mot lokalt
selvstyre og Sangtarash (SV) hevdet blant annet at det 
å øremerke midler til svake grupper ikke går utover 
kommunalt selvstyre. 
Eika og Waal fortsatte sin flammende diskusjon om 
liberal versus restriktiv forskrivning av legemidler 
til rusavhengige. 

RIO-DEBATTEN ”LAR UNDER LUPEN”
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HØSTEN 2019 ARRANGERTE VI RIO-DEBATTEN
”PIKER, VIN OG SKAM: EN DISKUSJON OM KVINNER, 
RUS, STIGMA OG BEHANDLING”.

Med ”Piker, vin og skam” ønsket vi å sette et særlig fokus
på kvinners situasjon og posisjon på rusfeltet. 
Arrangementet ble avholdt på Kulturhuset i Youngsgate 
i Oslo, og streamet for å nå bredt ut. Dagen ble ledet av
informasjonsansvarlig, Kenneth Arctander. I noe som 
begynner å minne om en tradisjon ble arrangementet
åpnet av statssekretær ved Helse- og omsorgs-
departementet, Maria Jahrman Bjerke. 

Kvinnerollen på rusfeltet er stigmatisert og kvinners
opplevelse av rusproblemer er ofte preget av skam.
Dette tror vi medfører kompliserte problemstillinger. 
En del kvinner med rusproblemer forsøker å skjule
problemene sine, da oppleves skammen uoverstigelig.
Dette får også noe å si for barn av rusavhengige kvinner
som lever med skjult rusmisbruk. De lider ofte mye og
kan fort bli fastlåst i en lojalitet til mor som trenger hjelp.

Men også tidligere rusavhengige kvinner som mottar
hjelp og som det går bra med blir stigmatisert. Debatten
om graviditet i LAR har rast og nylig trakk arbeidsgruppen
som skulle jobbe med revideringen av retningslinjene 
for graviditet og LAR seg etter at Helse direktoratet i siste
liten hadde bestemt seg for å endre retningslinjene uten
å informere arbeidsgruppen.

Vi ønsket med dette arrangementet å sette et kvinne-
politisk lys på rusfeltet. Hvordan kan politikere og fagfolk
jobbe for mindre stigmatisering av rusavhengige
kvinner? Hvem er stemmen til barn av rusavhengige

kvinner? Og hva er best helsehjelp for disse gruppene?
Skal vi bedrive kjønnsspesifikk behandling eller ikke?
Innlederne for kvelden var Bente Røstad, Kari Lossius,
Siv-Elin Reitan og Eli Marie Wiig. 

Røstad er brukerrepresentant for Rio og i den kritiker -
roste TV-serien ”Forført av Spriten” på NRK, og har tidlig ere
blitt kåret til norges tredje modigste kvinne og omtalt 
av Fædrelandsvennen som Venneslas modigste kvinne. 
Hennes innlegg, ”Den skjulte rusen”, tok oss gjennom 
beskrivelser av kvinners, særlig mødres, opplevelse 
av skam og behov for å skjule alkoholproblemer.

Psykologspesialist og styremedlem i Rio, Kari Lossius, 
er en autoritet på rusfeltet og på har spisskompetanse
på kvinner og rusbehandling. Tittelen for hennes innlegg
var: ”Grenseløs skam og bunnløs sorg - om kvinner 
og rusavhengighet”.

Siv-Elin Reitan, brukerrepresentant for Rio og en viktig
stemme for kvinner med barn i LAR, deltok og beskrev
hvor stigmatisert særlig mødre i LAR er. Hun deltok nylig
i revideringen av retningslinjene for gravide i LAR som
skapte mye debatt.

Eli Marie Wiig, seniorrådgiver i Korus Sør, disputerte 
i 2018 med sin doktoravhandling om rusavhengige
mødre. Tittelen for hennes innlegg var ”Morsrollen, 
rusbruk og skam”. Hun hadde et feministisk og historisk
perspektiv, på mors- og kvinnerollen på rusfeltet.

Politikere som deltok i panelet var Tellef Inge Mørland
(AP), Camilla Strandskog (Høyre) og Berit Mortensen
(Rødt), sammen med Kari Lossius og Bente Røstad.

RIO-DEBATTEN ”PIKER, VIN OG SKAM”
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Kafe X tilbyr sine gjester en trygg møteplass med fokus
på aktivitet, mestring og nettverksbygging. Målet for
mange av kafeens gjester er å komme til en plass i livet
som ikke er styrt av rusen. Kafeen er åpen seks dager 
i uken og serverer gratis kaffe og mat hver dag sammen
med en god prat.

4259 gjester har i 2019 brukt Kafe X, noe som er stabilt
høyt sett i forhold til 2015 hvor besøkstallet lå på rundt
2500 gjester. Med andre ord, vokser kafeen i besøkstall
og aktiviteter. Noe vi har fått til takket være samarbeid
med kommunens tjenester, spesialisthelsetjenesten,
lag, foreninger, og privat næringsliv.

Vår målgruppe er primært personer med rus- og psykisk
helseutfordringer. Dette er personer som har behov for
arbeidstrening for å fylle hull i CVen sin eller for å ha noe
å stå opp til. Studenter i praksis, sosialt engasjerte folk
og “mannen i gata”, bidrar til at kafeen går rundt. 

I 2019 har vi sett Tromsø Idrettslag sine hjemmekamper
på Alfheim stadion. Bortekampene så vi over en pizza 
i kjelleren på kafeen. Vi har hatt quiz, filmkvelder, tur-
grupper, og trent på Exolo. I tillegg har vi arrangert
damenes aften, hyttetur, fotballkamp i Manchester, 
og barnas uke. Åtte personer fra Kafe X bidrog frivillig 
ved Tromsø Open Air Festival. Vi delte ut 15 festivalpass
til gjestene våre.

Kafeen skaffet seg flere nye samarbeidspartnere som 
vil hjelpe våre gjester med å oppdage og komme i gang
med nye fritidsaktiviteter, og et bredt spekter av 
aktivitetstilbud for våre gjester

Takket være en samarbeidsavtale med Hålogaland teater
har gjestene hatt tilgang på førpremierer. Vi har billetter
til aurora kino og avtale med Tromsøbadet. Dessuten har
vi delt ut armbånd og billetter til Tromsø internasjonale
filmfestival.

Kafe X tilbyr arbeidstrening og praksisplasser. I 2019
hadde vi fire studenter i praksis. Vi har 5 frivillige som
har bidratt med ca. ett årsverk, og tre har avtjent
samfunnsstraff på til sammen 90 timer. Sammen med
våre ansatte har disse gjort Kafe X til det den er i dag, 
et trygt og godt tilbud for våre gjester.

KAFE X

11=



12



Russiske myndigheter har gitt uttrykk for at de vil styrke
tiltaksapparatet for mennesker med avhengighets-
problemer, i henhold til sin statlige strategi for gjennom-
føring av den nasjonale narkotikapolitikken i den
russiske føderasjonen frem til 2020. 

Med et uttalt behov for forbedrede fagmiljøer og metoder,
vurderte vi at den norske posisjonen brukermedvirkning
som prinsipp og verktøy for kvalitetsforbedring, kunne
være nyttig for russiske tjenesteleverandører i arbeidet
med utvikling av nødvendige offentlige kvalitets-
standarder. 

Vi tok i betraktning Folkehelseinstituttets nasjonale  
årlige brukerundersøkelse og dens betydning for det
norske rusfeltet. Prosjektets målgruppe var fagpersoner,
forskere, sivilsamfunn og politikere som arbeidet 
med eller er opptatt av rusbehandling og rehabilitering 
av rusmiddelavhengige i den russiske føderasjonen. 
Vår partner, The Independent Narcological Guild, er opp-
tatt av kvalitetsstyring av avhengighetsbehandlings -
tjenester for fremtidige trygge offentlige anbud.

Vi etablerte en arbeidsgruppe som fikk i ansvar 
å planlegge og gjennomføre brukerundersøkelser 
ved bestemte institusjoner. Arbeidsgruppen besto av
Kenneth Arctander, Virginie Debaere PhD, Ruslan Isaev
MD, Alexey Knuazev, Asbjørn Larsen og Jouri Naessens
og ble opprettet i februar 2019. FHI sin brukerunder -
søkelser ble oversatt fra norsk til engelsk, og engelsk   
til russisk i 2018 med ekstra kvalitative spørsmål som
var inspirert av skjemaet som brukes for den britiske
Enabling Environments Award (EEA).

Videre ble det opprettet et nettsted slik at undersøk-
elsen ble digitalisert som skal bli det ferdige produktet
for bruk av russiske tjenesteleverandører i fremtiden.
Arbeidsgruppen og russiske fagpersoner testet og 
diskuterte nettjenesten, som gjennomgikk en revisjon
etter disse forsøkene.

Personer fra arbeidsgruppen besøkte to rehabiliterings-
tjenester i Lenindgrad Oblast og deltok i i gruppesamtaler
med pasientene om deres opplevelse av å være i 
behandling. En undersøkelse ble utført i en rehab ilite -
rings tjeneste og en i samme virksomhets etter verns -
program som ligger i St. Petersburg , sammen med 
40 pasienter (18 på institusjon og 22 i ettervern). 
Et kapittel om prosjektet, den russiske situasjonen og
den norske pasientens helsetjeneste ble skrevet for en
fagfellevurdert bok om terapeutiske samfunn. Kapittelet
ble akseptert og er for øyeblikket under endelig revisjon.
Funn og forslag til retningslinjer ble presentert på en
konferanse vi arrangerte i Moskva 25. oktober i Russ-
lands Civic Chamber med deltakere fra RIO, The Clinic 
of Isaev og Universitetet i Ghent. Civic Chamber of the
Russian Federation, er en rådgivende sivilsam funns -
institusjon med 168 medlemmer, opprettet i 2005 
i Russland for å analysere lovutkast og overvåke
parlamentets aktiviteter, regjeringen og andre regjerings -
organer i Russland og de føderale subjektene. Den har 
en rolle som ligner et tilsynsutvalg og har en rådgivende
rolle. 

Fagfolk, sivilsamfunn, politikere, lovgivere etc. var 
til stede. I tillegg ble det på forespørsel fra kammeret
gjort en sammendrag av presentasjonen om alternativ 
til soning i Norge, Sverige og Belgia, Narkotikaprogram 
med Domstolskontroll og rusbehandling i fengsel. 

NORSK-RUSSISK SAMARBEIDSPROSJEKT 
OM BRUKERMEDVIRKNING
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FAKTA

FORMÅL
RIO ReStart skal gjennom mestring og arbeidstrening 
være en del av rehabiliteringen for rus- avhengige 
på vei til et rusfritt liv. 

MÅLGRUPPE 
Rusavhengige som har gjennomført behandling eller 
soning, og som har et ønske og et mål om et rusfritt, 
stabilt og meningsfullt liv. 

DELTAKERE 
Prosjektet har hatt 78 elever som har deltatt i prosjekt-
perioden. 60 av disse er kommet i arbeid, arbeidspraksis
eller startet på studie.

SAMARBEIDSPARTNERE
Bragdøya kystlag, Norges største kystlag, er vår viktigste 
samarbeidspartner og avgjørende for prosjektet. 
Vi samarbeider også med Varodd, NAV, Gatejuristen, 
Kirkens bymisjon og Kriminalomsorgen.

FRIVILLIGE 
Vi har hatt 30 frivillige som har bidratt gjennom 
prosjektperioden.

ANSATTE 
Bente Karlsen Røstad, prosjektleder Jenny Beate Kjønnås, 
aktivitetsleder og Stephanie Dahl.
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RIO RESTART HAR VÆRT RIO SITT 
ETTERVERN OG EN STOR SUKSESS

Idéen til RIO ReStart startet etter en uformell kartlegging
i recoverymiljøene på Sørlandet over hva som egentlig
var behovene hos en rusavhengig etter fullført behand-
ling eller soning, hva var det de ønsket og hva var det
som var vanskelig.

Det ble ganske tydelig at felles for dem alle var at de
ønsket en meningsfull hverdag, de ønsker opplevelsen
av mestring, struktur og rutiner, orden i økonomien,
felles kap og nytt rusfritt nettverk var noe av det viktigste.

Noe av det som de aller fleste opplevde som vanskelig
var at de ofte følte seg alene, samtidig som det ble for
mange «hjelpere» inne å skulle «fikse» dem uten 
å kjenne dem særlig godt, og de hadde for mye dødtid 
og de var ikke helt klare for det ordinære livet.

På bakgrunn av dette har vi da forsøkt å legge de
viktigste behovene inn i et tilbud som; arbeidstrening,
fysisk aktivitet, struktur og rutiner, nettverksbygging,
undervisning, tilbakefallsforebygging, samtalegrupper,
individuell plan og individuell oppfølging er det mest
sentrale. Alle ansatte har brukererfaring og er tilgjengelig
24 timer i døgnet, hver dag gjennom hele året, noe som
gir elevene trygghet.

Både utvikling og resultater har blitt over all forventing,
da vi ved utgangen av 2018 kan vise til 78 rusavhengige
har vært gjennom recoveryskolen og 60 av disse er 
i arbeid, arbeidspraksis eller på skole. 

Det ble underveis klart for oss at disse behovene samlet
sett handler om å bli skolert for det ordinære livet, det
som er en selvfølge for folk flest som f.eks sosialt nett-
verk, sosiale koder, å ha en hobby eller interesse, en jobb
eller utdannelse og trives i hverdagen.

I tett samarbeid med Bragdøya kystlag og med base 
på Bragdøya har rusavhengige fått muligheten til å
bygge seg sitt nye liv i sitt eget tempo, for det tar tid 
å gjøre en livsendring og bygge et liv. 

Utfordringen har hele tiden vært og er fremdeles til -
strekkelig økonomi, det er uforutsigbart å leve i en 
prosjekttilværelse både for brukere og ansatte. Vi har
jobbet med langsiktige løsninger uten å komme i mål.

ET VERDIG OG MENINGSFYLT LIV

Arbeidstreningen på Bragdøya i Kristiansandfjorden 
har vært et samarbeid mellom RIO og Bragdøya kystlag.
Her kunne vi tilby rusavhengige på vei til et rusfritt liv
arbeidstrening, sosialisering og mestring på en effektiv
måte. Deltakerne kom fra soning eller rusbehandling.
Felles for dem alle var at de ønsket seg tilbake til et
verdig og meningsfylt liv i arbeid.

For de som kom til RIO ReStart er det nettopp aktivitet,
sosialisering og mestring som er nøkkelen. Recovery-
skolen stilte krav, alle måtte forplikte seg til å være rusfri
og å møte opp fem dager i uka. Samtidig unngås institu-
sjonspreget ved å tilby deltakerne frihet og varierte opp-
gaver. En gang i uka var det felles turdag for deltakerne.
Nettverksbygging, aktivitet i frisk luft og sosialt samvær
var nøkkelverktøy i mestringstreningen. RIO Restart
samarbeidet også med kriminal-omsorgen, og har hatt
gode resultater for deltakere som kom fra lenkesoning,
overgangsbolig eller narkotikaprogram med domstols-
kontroll.

SELVUTVIKLING GJENNOM KURS OG ARBEIDSTRENING

Arbeidstrening var en stor del av recoveryskolens 
program. Oppgavene ble tildelt av Bragdøya kystlag, 
og innebar blant annet restaurering av bygningsmasse,
hytter og båter, og vedlikehold av turløypene på Bragd -
øya. Kystlaget stilte også med båtbyggeri, snekkerverk-
sted, mekanisk verksted, sosialt felleskap mellom
generasjoner.

Deltakerne ble også tilbudt kurs som kunne hjelpe dem
både i arbeidslivet og på fritiden.

RIO RESTART 2012-2019
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BROBYGGERN

Brobyggern  er et tverrmetodisk samarbeidsprosjekt
mellom Sidebygningen, det offentlige hjelpeapparatet og
frivillige organisasjoner, der hovedintensjonen er å skape
gode møteplasser og meningsfulle aktiviteter for
mennesker som har hatt rusutfordringer. Målet med 
Brobyggern var å kunne tilby et bredere og mer innholds -
rik tilbud til denne brukergruppen og ved å slå sammen
de allerede eksisterende tilbudene Fredagscafé, Ung-
domsgruppa, Kilen Hobbysenter og med midler fra helse-
direktoratet har vi lykkes med dette. Disse midlene har
vært administrert av Rio. Prosjektet er i stor grad bruker-
styrt og har fokus på brukermedvirkning. Ansatte 
i prosjektet er lønnet av Tønsberg kommune og alle 
har brukererfaring. 

FREDAGCAFÉ

Fredagscafé er et ettervernstilbud for personer som 
har hatt utfordringer med rus. Fredagcafè startet som 
et samarbeidstiltak mellom Sidebygningen, A-larm og
RIO. Fredagscafé har i løpet av året 2019 hatt et  besøks-
tall på 1000 totalt og like mange middagsserveringer.
Tilbudet foregår på kveldstid fredag kveld og er rusfritt.
Her møtes brukere og pårørende til gratis middag og
sosialt samvær. Tilbudet ledes av en brukerrepresentant
fra Rio, en ansatt fra A-larm og en erfaringskonsulent 
ansatt på Sidebygningen. I tillegg er det to brukeransatte
som har ansvar for matlaging, servering og oppvask.
De brukeransatte tjener 100 kroner i timen som dekkes 
av Tønsberg kommune. Dette har vært rullerende og flere
har gjort dette som et steg i prosessen mot å skaffe seg
jobb/studier.

KILEN HOBBYSENTER

Her har vi hatt muligheten for å tilby våre deltagere et
tilbud 3 dager i uka. Mekking, elektronikk, restaurering
av båt  (Kilen har en trebåt) etc. i et meget stort og 
ubenyttet lagerlokale. Kilen Hobbysenter har utviklet 
seg til å bli et treffsted/aktivitetstilbud for personer 
i målgruppa. Per i dag er det åpent tre dager i uka av fire
timer med en ansatt med brukerkompetanse, vedkom-
mende er ansatt i Tønsberg kommune. Med et gjennom-
snitt på 15 besøk og med  over 2000 besøkende totalt 
i 2019 er Kilen hobbysenter vært det tilbudet som har
vært mest populært blant deltakerne. Mye av aktiviteten
her har dreid seg om å bygge opp plassen og noe av det
vi har gjort på den fronten har vært å bygge opp et tre
verksted, bilverksted og lage hobbyrom. Samtidig har
mye av fokuser vært knyttet til vårt båtprosjekt og 
middelalderfestival. Sidebygningen kjøpte inn en gammel
trebåt etter ønske fra brukerne av hobby senteret og
dette har vært et kjempepopulært prosjekt hvor veldig
mange av brukerne har deltatt. Middelalderfestivalen 
har vært i mange år vært høydepunktet for brukerne 
av Sidebygningen og i år fikk også vi som er tilknyttet
brobyggern en rolle der og i den uka festivalen var deltok
cirka 20 av oss aktivt. Prosjektet betalte for alle ut-
giftene i forhold til dette.
Vi har også hatt flere kurser innen ulike håndverk og
selvutvikling her. Da har vi leid inn eksterne kursledere,
dette har vært svært populært. Dessuten har vi også
hatt et prosjekt gående som heter Green friday hvor
deltagerne har fått muligheten til å dyrke grønnsaker.

UNGDOMSGRUPPA

Ungdomsgruppa på Sidebygningen er for personer 
i aldersgruppen 18-30 år. Ungdomsgruppa er et tilbud 
for personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk
helse. Vi serverer alltid mat når de kommer før vi gjør 
en eller annen aktivitet sammen. Besøkstall her er i løpet
av året vært 500, men dette er kun på tirsdager.
Deltakerne her benytter seg også aktivt av de andre
tilbudene våres. I løpet av året har det blitt gjennomført
ulike aktiviteter slik som utflukter, overnattingsturer,
bowling, kino, kunstutstilling, restaurant, filmkurs,
båtturer etc. Samt at de ganger ungdommene har tatt
initiativ til å gjøre aktiviteter sammen, har prosjektet
vært med på å dekke dette. 

BROBYGGERN 
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Idrett MOT Rus har aktiviteter og arrangementer over
hele landet i 2019, som var vårt jubileumsår. Idrett MOT
Rus har hatt aktiviteter for målgruppen i 20 år. Leder for
Idrett MOT Rus i alle disse årene er Ellinor Kittilsen. 

I 2019 HAR VI HATT TOTALT CA 1400 I AKTIVITET 

Idrett MOT Rus er et tilbud til brukerne fra institusjoner
og fengsler, og som befinner seg i en nykter livsfase. 
De sosiale rammene rundt er like viktig som idretten.
Mange av våre deltagere er brukere som kommer ut 
fra behandlingssentre etter behandling og står på bar
bakke. Det er viktig at alle får anledning til å bygge opp
et nytt og trygt nettverk fritt for kriminalitet eller rus.

IDRETT MOT RUS HELE LANDET - HER NEVNES NOEN

I Telemark har vi gjennomført en Volleyball turnering 
mellom Telemark-Vestfold og Agder fylkene. Her er det 
en vandrepokal som må vinnes tre ganger for å beholde
den. De har også et arrangement på høsten. I Narvik har
de arrangement  på vinterstid på fjellet og et arrange -
ment på høsten. Bodø startet opp med arrangementer 
i 2018 og det har vært en stor suksess. Bergen har vært
med helt fra starten av og gjennomfører sitt arrange ment
på høsten hvert år.

VALLHALL FOTBALLTURNERING

Årets store arrangement fant sted på Vallhall i Oslo 
26. oktober 2019. Vi inviterte til fotballturnering som 
tidligere år, men i år var det hyggelig å markere vårt 
20 års jubileum med servering av bløtkake til alle.

På denne turneringen inviterer vi lag fra Tromsø, Narvik
og Bodø i nord, Bergen og Stavanger i vest, Kristian sand 
i sør og Østfold i øst, samt alle andre i målgruppen. Alle
som deltar på turneringen får dekket reise, opphold 
og lunsj arrangements dagen. 

Motivasjonen for å delta på Vallhall får mange er iherdig
trening i forkant av turneringen, gjerne et halvt år i for-
veien. I 2019 hadde vi 24 fotballlag som gjennomførte
turneringen. Vi opplever hvilken glede det gir hver enkelt
deltager at de mestrer dette. 

Det er årets høydepunkt å få være med å delta på Vall-
hall, vi må sette begrensninger for hvor mange som
dekkes med reise og hotellovernattinger. Noen kommer
med fly andre i innleide busser og noen med privat biler.
I 2019 var det ca. 400 tilstede på Vallhall, alt fra deltagere
til ledere, publikum og ikke minst de som gjorde det mulig
å avvikle hele arrangementet.

Arrangement komiteen besto av: Ellinor Kittilsen, Kirsti
Pavels Grini og Erik Meinseth.

Vi håper at ved våre arrangementer igjennom hele året
kan bidra til at livskvaliteten kommer tilbake til brukerne.

IDRETT MOT RUS
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GATENÆR (OSLO)

1

RIO mottar et tilskudd fra Oslo kommune til å jobbe
gatenært i Oslo sentrum. I 2019 jobbet en av våre 
ansatte, Heidi Hansen, med dette. Hun arbeider på
Prindsen mottakssenter 2 ganger i uken, med økt 
intensitet i sommermånedene. I 2019 har arbeidet 
bestått i å følge opp faste brukere, delta i ansvars-
grupper og samarbeide med NAV og LAR.

Hun har bistått brukere ved å følge dem til soning 
i fengsel og ta dem imot ved løslatelse, og fulgt til rus-
behandling. Videre har hun handlet møbler med dem,
spist sammen, og bistått i samtaler med gatejuristen 
og barnas jurist.

For å styrke RIOs kompetanse på prostitusjonsfeltet, har
det vært hospitert på Pro-sentret. Gatenær har vært med
og arrangert overdosedagen i Oslo, og samlet inn klær 
til brukerne som manglet helt elementære ting som
tykke sokker og ullundertøy i de kalde vintermånedene.
Til dette formålet fikk vi samlet inn 20 000 kroner.
Gatenær er en del av Sentrumssamarbeidet som er et
samarbeidsforum i regi av politiet der RIO, Uteseksjonen,
Prindsen, Velferdsetaten, Legevakten og andre organisa-
sjoner deltar, blant annet for å drøfte problemstillinger
knyttet til det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum.

Gatenær har også jobbet for å styrke minoritetsper-
spektivet og rekruttert etniske og kulturelle minoriteter
som har erfaring med rusutfordringer. Dette har ledet til
en god kontakt med det muslimske trossamfunn i Gamle
Oslo, som stiller seg åpne for fremtidig samarbeid med
RIO om hvordan best mulig møte de utfordringene som
minoriteter til daglig har.

8



19=

BRUKERSTEMMEN I NORD 

Brukerstemmen i nord er et samarbeid mellom RIO,
MARBORG og de tre fylkesmannsembetene i Nord-Norge.
Brukerstemmen er i dag finansiert gjennom driftstil-
skuddet fra Helsedirektoratet til begge brukerorganisa-
sjonene. Fylkesmennene i landsdelen viser til Bruker-
   stemmen i Nord tilskuddsbrevene de sender til kommuner
som får støtte til psykisk helse- og rusarbeid i landsdelen.

Brukerstemmen er med å gi brukere og kommuner den
veiledningen og støtten de trenger for å få god system-
rettet brukermedvirkning i kommuner og spesialist-
helsetjeneste i landsdelen. Tiltaket bidrar til å skape
forståelse og aksept for brukermedvirkning i ulike

fagmiljøer, samtidig som vi rekrutterer flere brukerre-
presentanter. Sånn muliggjør vi bedre lokal bruker -
medvirkning. Siden oppstart har tiltaket vært i dialog
med mer enn 50 av landsdelens 87 kommuner, og vært
involvert i utviklingsarbeid. Brukerstemmen i Nord har
ført til at RIO i dag har tolv aktive representanter i lands-
delen, mot fire før oppstart. Vi er fast tilstede i åtte kom-
muner og fire Helseforetak, og dessuten representert
ved flere distriktspsykiatriske sentre. Siden 2016 har 
RIO har kunne bidra til opprettelse av flere brukerråd 
i landsdelens kommuner.

Brukerstemmen har vært involvert i oppfølging, og opp-
læring av erfaringskonsulenter, brukerrepresentanter,
likemenn, i tillegg til sosial og medisinskfaglige
studenter. Vi har vært  medarrangører eller deltatt 
på seminarer og konferanser, som Helse Nords første
TSB-konferanse i 2019 som RIO ledet, og stilte med fem
deltakere. Brukerstemmen har bidratt på konfe ransene:
Rusforum Nordland, Psykisk Helse Troms, Psykisk
Helse- og Rus Finnmark. 

RIO har dessuten sammen med MARBORG, Fylkes-
mannen i Nordland og NAPHA vært medarrangør til en
årlig konferanse for Erfaringskonsulenter i Nordland.

Uten Brukerstemmen i Nord ville ikke RIO kunne tilby
kommunene eller brukerne våre oppfølging og støtte 
i den grad vi har gjort siden 2016. Avstandene og
kostnadene er for store. Tiltaket har gjort RIO i stand til 
å følge opp frivillige på en bedre måte, og på den måten
trygget og kvalitetssikret arbeidet vårt i nord. Mange
kommuner i landsdelen har ikke ressurser til, eller
prioriterer, organisert brukermedvirkning. Derfor er
Brukerstemmen i nord viktig.

Foto: Stein Egil Liland/Pexels
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VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Organisasjonen Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
(RIO) er en landsdekkende, partipolitisk nøytral, bruker-
organisasjon som skal markere viktige standpunkt for
personer med rusproblemer overfor relevante aktører.
Vårt formål er å bidra med fag- og brukerkunnskap. 
Visjonen vår er at alle med rusproblemer får de tjenes-
tene de trenger når de trenger dem.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Årsregnskapet for 2019 viser et underskudd på 
kr 1 559 000, mot et overskudd på kr 322 000 i 2018.
Årsaken til det svake resultatet i 2019 er todelt, lavere
inntekter og høyere kostander.

Nedgangen i inntekter skyldes bl.a. at RIO ReStart ble 
avviklet 1.7.2019, ikke mottok noe tilskudd fra Arbeids-
og velferdsdirektoratet, samt noe redusert inntekt fra
kommuner. Samtidig mottok RIO i 2018 100 000 mer i
gaver enn det vi gjorde i 2019, og et økt tilskudd fra
Helse- og Omsorgsdepartementet til et norsk-russisk
samarbeidsprosjekt i 2019 i forhold til 2018.  

Økningen i kostnader skyldes først og fremst at RIO
hadde i 2019 uforutsette utgifter knyttet til omstilling og
en vanskelig personalsituasjon med overlapping av flere
stillinger, og sluttavtaler. Virksomheten hadde behov for
juridisk bistand for å sikre en ryddig og korrekt prosess
knyttet til dette. RIO har budsjettert med et overskudd 
i 2020.

RIOs balanse viser en bankbeholdning pr 31.12.2019 
på kr 3 844 000 og en egenkapital på kr 1 588 000. RIOs
ledelse anser at dette gir et godt grunnlag for videre drift
i 2020 og fremover. 

ARBEIDSMILJØ

RIO har satt inn flere tiltak for å sikre et godt arbeids-
miljø i 2019, som innhenting av tett veiledning og opp-
følging fra arbeidstilsynet og fagforeninger, og fulgt råd
fra disse, samt etablert nye varslingsrutiner som inn-
føres i 2020. Tiltakene førte til at vi anså arbeidsmiljøet
som godt ved inngangen til 2020. Ansatte i virksom -
heten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i for-
bindelse med utførelsen av sitt arbeid. RIO holder seg
oppdatert på rutiner og regelverk knyttet til HMS og de
ansatte velger verneombud for to år av gangen.

LIKESTILLING

Organisasjonen har som mål å være en arbeids- plass
der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. 
Av organisasjonens 17 ansatte er 10 menn og 7 kvinner.
Organisasjonens styre består av 3 menn og 2 kvinner. 

YTRE MILJØ

Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan 
medføre en betydelig påvirkning av det ytre miljø.

FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det 
at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet, og at denne forutsetning er
tilstede. Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet
forhold av vesentlig betydning for organisasjonens 
stilling og resultat.

Kenneth Arctander Johansen 
Daglig leder

Finn Arctander
Styreleder

Kari Lossius 
Styremedlem

Tom-Kristian Tommen Hermo 
Styremedlem

Bente Røstad 
Ansattes representant

Eva Pay 
Styremedlem 

Oslo 21.03.2020

1 Årsberetningen skulle vært fremlagt for RIOs årsmøte, men da den ikke var ferdig til da ble den ikke det. Årsmøtet godkjente årsregnskapet.

STYRETS BERETNING

21=



DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Tilskudd fra stat

Tilskudd fra fylkesmenn

Tilskudd fra kommuner

Tilskudd fra andre

Gaver

Momskompensasjon

Andre inntekter

Sum driftsinntekter

Lønn og personalkostnader

Avskrivning på driftsmidler

Andre driftskostnader

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt bank

Annen rentekostnad

Resultat av finansposter

Ordinært resultat

Årsresultat

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital

Sum overføringer

NOTE

2/3

7

2

5

2019

8 655 175

40 000

1 797 753

50 000

45 700

664 653

70 000

11 323 281

8 209 967

95 867

4 578 629

12 884 463

–1 561 182

2 683

665

2 018

–1 559 164

– 1 559 164

−1 559 164

−1 559 164

2018

9 201 262

38 000

2 145 047

59 000

151 787

577 480

51 000

12 223 576

7 645 996

67 400

4 190 223

11 903 619

319 957

2 707

1 084

1 623

321 580

321 580

321 580

321 580
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EIENDELER

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar og annet utstyr

Sum varige driftsmidler

Fordringer

Kundefordringer

Andre fordringer

Sum fordringer

Omløpsmidler

Bankinnskudd 

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

Opptjent egenkapital 

Egenkapital

Overskudd

Sum egenkapital

Gjeld

Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Sum korsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

NOTE

7

4

5

5

6

2019

257 400

257 400

1 861

343 435

345 296

3 843 935

3 843 935

4 446 630

3 147 525

−1 559 164

1 588 361

244 547

562 792

2 050 930

2 858 269

4 446 630

2018

353 267

353 267

10 484

154 464

164 948

4 867 692

4 867 692

5 385 907

2 825 945

321 580

3 147 525

196 503

871 028

1 170 850

2 238 381

5 385 907
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For komplett regnskap vennligst kontakt oss via post@rio.no 
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Helsedirektoratet
Helse Sør Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Bodø kommune
Drammen kommune
Hamar kommune
Horten kommune
Hå kommune
Lier kommune
Lørenskog kommune
Marker kommune
Melhus kommune
Narvik kommune
Oslo kommune
Rælingen kommune
Stange kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tønsberg kommune
Vennesla kommune
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Helse- og Omsorgsdepartementet
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