Vi ser ressursene
i enkeltmennesket,
og skaper nye muligheter
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Vi tør gå
hele veien
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KJÆRE ANSATTE, SAMARBEIDSPARTNERE,
VENNER OG STØTTESPILLERE

RIO vil takke alle vi har vært så heldige
å samarbeide med i året som gikk.
Det er mange dyktige folk i RIO og
det er mange dyktige folk ute i feltet.
Sammen er vi enda bedre.

Jon Storaas
DAGLIG LEDER

Sjefens tale
Vi må prioritere en smartere organisering og ha et fokus på
aktivitets- og arbeidsrettede tiltak.
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RIO har hatt et aktivitetsfylt år. Vi har som alltid fokusert på et helhetlig tjenestetilbud. Jeg
underviser daglig om at vi må gjøre noe med
den klossete organiseringen som fagfolk og
pasienter er ofre for. Samhandling må lønne
seg både økonomisk og faglig – tjenestene
kan ikke bare måles på økonomistyring med
begrensede budsjetter.

Aktivitet er
nøkkelen til
suksess for alle,
uansett ståsted.

Fagfolk må få beslutningsmyndighet på vegne
av det systemet de er en del av. Det er helt avgjørende at mange instanser og tiltak evner å
jobbe sammen med bakgrunn i de rusavhengiges
sammensatte problematikk. Politikerne er enige
med oss, men byråkratiet er fastlåst og vanskelig å endre. Det vi oppnår med denne klossete
organiseringen er altfor dårlige resultater for
mange av dem med sammensatt problematikk.
IP, individuell plan, fortjener å bli brukt som det
geniale og enkle verktøyet det er. IP, med
mennesker med beslutningsmyndighet, virker.
RIO har også hatt et aktivt politisk år. Vi har deltatt på en rekke høringer og hatt mange møter
med enkeltpolitikere fra alle partier. I tillegg har
vi bidratt til politiske seminarer, og på FNs narkotikakommisjon sammen med blant annet regjeringen.
I 2017 har RIO hatt et større fokus på skadereduksjon. Med Heidi Hansen, Gate-Hansen, i
spissen har vi hatt et ønske om et bredere tilbud
for aktive rusavhengige i regi av Prindsen mottakssenter i Oslo. Heidi har sysselsatt fagfolk,
brukere og andre i oppussingen av rommene på
Prindsen, til stor applaus fra hele feltet. Hun har
tett kontakt med brukerne på gata og vil i 2018 ha
fokus på de nye unge som preger gatemiljøet.
Vi jobbet også for å skaffe best mulig Hepatitt C-behandling for alle i 2017. Dette er langt på vei blitt en
realitet. Et engasjement fra RIO, Prolar og Lar-Nett
og andre sentrale organisasjoner, samt enkeltpersoner som Knut Boe Kielland, har medvirket
til dette. Likevel, hovedgrunnen til at de fleste nå
får denne behandlingen er at prisen per behandling har blitt langt billigere og akseptabel for helsemyndighetene. Uansett er dette bra for de som
har Hepatitt C.

RIO har deltatt aktivt i avkriminaliseringsdebatten.
Vi er fornøyd med at flertallet på Stortinget nå har
vedtatt at man går for avkriminalisering, og at
det nedsettes en arbeidsgruppe som skal lage en
egen modell basert på Portugalmodellen.
RIO har selvfølgelig ikke glemt ettervernet. Vi har
gjennom året jobbet for at helsemyndighetene
innfører integrert ettervern i behandlinstilbudene.
Dette betyr at arbeidsrettede tilak må bli en del
av både offentlige og private tjenester, men også
for dem som har avtale med helseregionene.
Dette betyr ikke at kommunene skal fraskrive seg
ansvar etter behandling når den de gjelder skal tilbake til kommunen de skal bo i. Hele behandlingsog rehabiliteringsforløpet bør skje i samhandling
med bruker, kommune, NAV og spesialisthelsetjeneste. Her er det et godt stykke igjen før RIO og
brukerne er fornøyd. Igjen må det legges til rette
for at samhandling lønner seg.
RIO ReStart er et prosjekt RIO er veldig stolt av.
Vi sluser mange fra fengsel, frigangsboliger og
behandlingsinstitusjoner over i skole og ordinært
arbeid. Vi har meget gode resultater til en veldig
billig penge. RIO ønsker med dette å vise vei.
Aktivitet er nøkkelen til suksess for alle, uansett
ståsted. Til tross for at politikerne løfter frem
ReStart står nå dette viktige tilbudet i fare for nedleggelse. Forstå det den som kan.
Kafe X i Tromsø har hatt veldig gode besøkstall
og var i utgangspunktet en kafé for mennesker
i en rusfri fase. Nå er det et tilbud til alt og alle,
der også bekymrede pårørende kan møte tidligere rusavhengige for å få råd. Kaféen har som
alltid hatt et bredt aktivitetstilbud.
RIO vil takke alle vi har vært så heldige å samarbeide med i året som har gått. Det er mange
dyktige folk i RIO og det er mange dyktige folk
ute i feltet. Sammen er vi enda bedre. Når vi ser
på regjeringens ruspolitiske plan for kommende
regjeringsperiode, må vi jo være optimistiske.
Den inneholder det meste. Får de til halvparten
får dette feltet et skikkelig løft. Vi skal følge
med. Vi ser frem til et 2018 med mange gode og
konstruktive diskusjoner.
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ANSAT TE

VI ER RIO
RIO er en ruspolitisk organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere.
Vårt formål er å bidra med fag- og brukerkunnskap på rusfeltet, og vi jobber
mot en visjon for at alle med rusproblemer skal få de tjenestene de trenger,
når de trenger dem.

JON STORAAS

ANSAT TE

RIO I NORGE

Pr. 31.12 besto RIO av 12,65 årsverk.

RIO bidrar på konferanser og seminarer i hele
landet. Våre representanter underviser på universiteter og høgskoler, og kurser fagfolk i kommuneog spesialisthelsetjenesten. Vi følger også opp
brukere og pårørende på individnivå.

FRIVILLIGE
RANDI SOLHEIM

RIO har mange frivillige som med sine erfaringer
bidrar til å utvikle rusfeltet. De frivillige bidrar i
tiltak og prosjekter,. Flere bruker RIO som et springbrett ut i arbeid eller utdanning. Vi er helt avhengige av våre frivillige, både for å være mange nok
til å påvirke bredt, og for å holde oss oppdatert på
et rusmiljø i stadig endring.

SLIK JOBBER VI
LINE LANGSHOLT

RIO samhandler med alle på rusfeltet og samarbeider der det går. Diskusjoner og saklig uenighet styrker oss. Vi er opptatt av samhandling
mellom spesialisthelsetjeneste, kommune, NAV
og sivilsamfunn. Det vi gjør på ett nivå er derfor
viktig for andre nivåer – vi er opptatt av å formidle
kunnskap og meninger fra bygd og by, oppover
til storting, regjering og internasjonale fora.

Vi deltar i brukerutvalg og fag-råd på flere nivåer
av spesialisthelsetjenesten. Sammenlagt sitter
vi i 20 brukerutvalg, 2 brukerforum og 6 fagråd. Vårt arbeid berører tjenester som omfatter
alle personer med rusproblemer i Norge. Vi er
medlemmer i Actis — Rusfeltets samarbeidsorgan og Fagrådet, og vi har styreverv i Fotballstiftelsen som drifter gatefotball for rusavhengige.

ASBJØRN LARSEN

HEIDI HANSEN

ERIK HOLM

BENTE RØSTAD

KENNETH
A. JOHANSEN

JENNY KJØNNÅS
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RIO I VERDEN
Nytt fra 2017 er at RIO er assosiert medlem i
Dianova International — en paraplyorganisasjon
med virksomhet i 18 land. Vi er medlem i NordAN
— Nordisk Alkohol- og Narkotikapolitisk Nettverk,
Europeans for Action on Drugs og Recovered
Users Network. Disse internasjonale paraplyorganisasjonene har til sammen fokus på skadereduksjon, avkriminalisering, forebygging, rehabilitering, likestilling og FNs bærekraftsmål.
I 2017 holdt vi innlegg på et side-event om
hepatitt C og HIV ved FNs narkotikakommisjon i
Wien. Vi holdt også en presentasjon om recovery
for mange FN-land. I tillegg til dette ble vi invitert
av den russiske nasjonalforsamlingen (Duma) til å
delta på en internasjonal konferanse om narkotikapolitikk. Gjennom disse aktivitetene får vi

EVA PAY

JIMMY PEDERSEN

hentet inn kompetanse fra vårt stadig voksende
internasjonale nettverk, noe som setter oss i
stand til å se Norge med internasjonale øyne.
Og best av alt, vi får være med å påvirke internasjonal politikk.

RIO MÅLES PÅ AK TIVITET
RIO har valgt bort registrering av flest mulig
inaktive medlemmer og måles på aktivitet. Dette
innebærer at vi, som de andre brukerorganisasjonene, må være dyktige til å samarbeide med
hverandre og være observante overfor hvilke
behov som ligger til brukergruppen. RIO ønsker å
ivareta rettighetene til alle rusavhengige – også
de som er uenige med oss i enkelte saker.

NINA ROSSING

SIV ELIN REITAN

RIO er avhengige
av frivillighet
for å være
sterke nok,
og mange nok,
til å påvirke.

RONNY RENE
NIELSEN
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PROSJEKTER
OG
TILTAK
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RIO GATENÆR

FAKTA

Vi ønsket å komme nærmere de rusavhengige på gata og å få et bedre bilde av dagens
situasjon. Derfor startet vi RIO Gatenær.

FORMÅL
RIO Gatenær skal komme i kontakt
med de rusavhengige på gata for å
bedre dagens situasjon.

MÅLGRUPPE
Aktive rusavhengige fra Oslo og
omegn som oppholder seg i Oslo
sentrum.

SAMARBEIDSPARTNERE
Velferdsetaten, politiet og
lavterskeltilbud i Oslo kommune.

ANSATTE
Heidi Hansen

RESULTATREGNSKAP
Regnskapet er inkludert i RIOs
årsregnskap.
Det er her på Prindsen mottakssenter i Oslo sentrum at Gatenærprosjektet har base.
Her ﬁnnes blant annet akuttovernatting, sprøyterom og legehjelp.

Med base på Prindsen mottakssenter i Oslo sentrum, jobber en av våre ansatte, Heidi Hansen,
aktivt for å bedre tilbud og livssituasjon for
aktive rusmisbrukere i Oslo. Vi mener at det er
både riktig og viktig å jobbe direkte med sentrums
åpne russcener, for at eksisterende og fremtidige
tiltak skal kunne hjelpe ﬂest mulig.
Skaper håp og tro
Hansen er på Prindsen minimum tre ganger i uka.
Hun følger også opp brukerne i ansvarsgrupper og
over telefon.
– Jeg er der for veiledning, og for å skape håp og
tro, sier Hansen. Hun forteller at tiltaket også er
viktig for å tale de aktive brukernes sak:
– Jeg er også tilstede for å kunne ta med et bilde
av situasjonen og det åpne rusmiljøet oppover i
systemet, forteller hun.
Dugnadsprosjekt av og for brukere
Akuttovernattingen på Prindsen mottakssenter er
viktig for Gatenær-tiltaket. I tillegg til sprøyterom,
legehjelp og psykolog, tilbys brukerne kartlegging, rådgivning og øreaktupunktur. I 2017
har det vært mye fokus på oppussingen av mottakssenteret, der Hansen selv sto i spissen som

I 2017 brukte frivillige mye tid på å pusse opp
Prindsen mottakssenter. Her er ett av rommene i
ny farge.

initiativtaker. Mellom tretti og førti frivillige,
som både var brukere, tidligere beboere, helsepersonell og politikere, hjalp til å gjøre det ﬁnere
på mottakssenteret.
Hansen begrunnet viktigheten av prosjektet slik:
– Når du våkner her og ser hvor grått og trist det
er, så får du ikke noe mer glede eller energi til å
takle hverdagen. Og om du våkner og synes at
livet er dritt fra før, og så ser du rett inn i en grå
vegg. Det skaper ikke noe godt i deg, dét, sa
Hansen.
Oppussingsprosjektet var ikke bare en mulighet
til å få det ﬁnere på akuttovernattingen, fortalte
hun. – Jeg ville gi folk litt glede, og muligheten
til å gi noe tilbake. Derfor tenkte jeg at dette kan
vi få til med dugnad, sa Hansen.
Taler brukernes sak
Gatenær er også del av sentrumssamarbeidet
i Oslo. Her møtes politiet, kommunen, private
og ideelle organisasjoner to ganger i måneden.
Målet med samarbeidet er å bekjempe den åpne
narkotikaomsetningen i Oslo sentrum. Hansen er
med for å tale de rusavhengige sin sak, og sørge
for et mest mulig realistisk bilde av Oslos åpne
rusmiljø.

Heidi Hansen er nøkkelpersonen bak
Gatenær.

– Jeg ville gi folk
litt glede, og
muligheten til
å gi noe tilbake.
Derfor tenkte jeg
at dette kan vi få
til med dugnad,
sa Hansen.
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Nettverksbygging, arbeidstrening, kurs, aktivitet i frisk luft og
sosialt samvær er nøkkelverktøy i mestringstreningen
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RIO RESTART
På recoveryskolen RIO ReStart tilbys rusavhengige et aktivt og læringsrikt
ettervernstilbud i idylliske omgivelser på sørlandet.

FAKTA
FORMÅL
RIO ReStart skal gjennom
mestring og arbeidstrening være
en del av rehabiliteringen for rusavhengige 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 hadde 16 elever i 2017.
Ni elever fullførte recoveryskolen,
og av disse har én begynt på
skole, fem er i arbeid og tre er i
arbeidspraksis.

SAMARBEIDSPARTNERE

Arbeidstreningen på Bragdøya i Kristiansandfjorden er et samarbeid mellom RIO og Bragdøya
kystlag. Her tilbys rusavhengige på vei til et rusfritt liv arbeidstrening, sosialisering og mestring
på en effektiv måte. Deltakerne kommer fra
soning eller rusbehandling.Felles har de at de
ønsker seg tilbake til et verdig og meningsfylt liv
i arbeid.
Et verdig og meningsfylt liv
For mange som kommer til RIO ReStart er det nettopp aktivitet, sosialisering og mestring som er
nøkkelen. Recoveryskolen stiller krav: man må
forplikte seg til å være rusfri og å møte opp fem
dager i uka. Samtidig unngås institusjonspreget
ved å tilby deltakerne frihet og varierte oppgaver.
En gang i uka er det felles turdag for deltakerne.
Nettverksbygging, aktivitet i frisk luft og sosialt
samvær er nøkkelverktøy i mestringstreningen.
RIO Restart samarbeider også med kriminalomsorgen, og har vist gode resultater for deltakere som kommer fra lenkesoning, overgangsbolig
eller narkotikaprogram med domstolskontroll.
Selvutvikling gjennom kurs og arbeidstrening
Arbeidstrening er en stor del av recoveryskolens
program. Oppgavene tildeles av Bragdøya kystlag, og innebærer blant annet restaurering av
bygningsmasse, hytter og båter, og vedlikehold

av turløypene på Bragdøya. Kystlaget stiller også
med båtbyggeri, snekkerverksted, mekanisk
verksted og gårdsbruk som deltakerne kan
disponere.

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

FRIVILLIGE
Deltakerne tilbys også kurs som hjelper dem
både i arbeidslivet og på fritiden. I 2017 fullførte
fem elever maskinkurs, seks elever tok dykkersertiﬁkat, ﬁre tok kajakkurs og åtte elever tok båtførerprøven. Tre elever fullførte også FROG-kurs,
et kurs i selvledelse og selvutvikling for unge
voksne som står utenfor skole eller jobb.
Gode resultater
Siden 2012 har 60 elever fullført recoveryskolen
RIO ReStart. Av disse er 54 i jobb, praksis eller
skole, og 55 er fortsatt rusfri. I 2017 hadde vi
16 deltakere: ni elever fullførte recoveryskolen,
og syv elever blir med videre i 2018. Av de ni som
fullførte gikk fem ut i arbeid, to i utdanning, og tre
videre i arbeidspraksis via NAV.
Gjennom vårt nære samarbeid med Bragdøya
kystlag og med to nyåpnede fengsler i Agder ser
vi at behovet for recoveryskolen øker. Vi håper å
kunne fortsette med tilbudet i mange år fremover.

Vi har hatt 25 frivillige i 2017 som
som har bidratt med ca 850 timer.

ANSATTE

Bente Karlsen Røstad, prosjektleder
Jenny Beate Kjønnås, aktivitetsleder

RESULTATREGNSKAP
Regnskapet er inkludert i RIOs
årsregnskap og finnes på side 34.
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– Å ha en plass å komme til der man blir forstått
og kan være seg selv er superviktig.
Nina Rossing
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K AFE X

FAKTA

På Kafe X jobber Nina Rossing, Jimmy Pedersen og Roger Pedersen med å skape
en trygg, rusfri møteplass for rusavhengige. Det har betydd mye for mange
– også dem selv.

FORMÅL
Kafe X skal være en del av
rehabiliteringen for rusavhengige
gjennom aktivitetstrening, sosial
trening og nettverksbygging.

MÅLGRUPPE
Rusavhengige og psykisk syke
som er eller har vært i behandling
eller soning, og som har et ønske
om et stabilt og meningsfullt liv.

GJESTER
Det har vært 4313 besøk på
Kafe X i 2018

SAMARBEIDSPARTNERE
Kafe X er et samarbeidsprosjekt
mellom Marborg og RIO.
Jimmy Pedersen, leder

I et beskjedent mørkeblått trehus i Tromsø sentrum ligger Kafe X. Kafeen ble skapt som et tilbud
til mennesker på vei mot en hverdag som ikke
lenger domineres av rusen, og drives til daglig av
tidligere rusavhengige.

greit, som å ta opp gjeld, gamle problemer, eller
å glorifisere rusen, ved for eksempel å møte opp
ruset, kan han fortelle.
– Jeg tror nettopp det er viktig, sier han. – Så kan
folk erfare at det er trygt å komme hit.

En dorull og en pose kaffe
Kafe X ble startet opp i 2004, og ledes i dag av Nina På Kafe X kan de besøkende drikke kaffe og slappe
Rossing og Jimmy Pedersen. I 2018 hadde kafeen av, de kan møte nye bekjente eller være med på
aktiviteter. Ofte får de også hjelp med praktiske
åpent 267 dager, og over 4000 besøk totalt.
						ting, som søknader om jobb eller bolig. Noen får
– Det var RIOs Asbjørn Larsen som startet opp arbeidstrening gjennom å jobbe frivillig. I året
kafeen, da det var mangel på gode ettervernstilbud som gikk fullførte en person sin samfunnsstraff
hos Kafe X, mens to studenter var i utplassering,
her i Tromsø, forteller Nina Rossing.
og to studenter hadde sin praksis hos kafeen.
– Jeg har hørt rykter om at han startet opp med kun
en dassrull og en pose kaffe, ler hun, og forteller at Det har vært mye aktivitet i 2018 – kafeen har i
løpet av året delt ut blant annet 15 armbånd til
kafeen har vokst mye siden den gang.
Tromsø internasjonale filmfestival, 15 buktaI tillegg til å servere varm, gratis, lunsj hver dag, pass, over 350 seter til fotballkamp på T.I.L sine
arrangeres det aktiviteter som trening, turer og hjemmekamper og over 400 kinobilletter. I tilkino. Det er gjerne fotballkamp på storskjerm i legg har det blitt arrangert en rekke fellesturer
til blant annet Tromsø Ice Domes, Idrett mot rus i
kjelleren, eller fellestur til slalombakken.
Oslo og forestilling med Dag Sørås på Kulturhuset
i Tromsø.
Vennskap og støtte
– Vi er veldig bevisste på hvordan vi vil at det skal – Å ha en plass å komme til der man blir forstått
være her inne, forteller Pedersen. Selv om alle er og kan være seg selv mener jeg er superviktig,
velkomne på kafeen, er det noen ting som ikke er avslutter Rossing.

FRIVILLIGE
Sju frivillige har lagt ned 1126
timer.

ANSATTE
Nina Rossing, leder
Jimmy Pedersen, leder
Roger Pedersen, kafemedarbeider

RESULTATREGNSKAP
Regnskapet er inkludert i RIOs
årsregnskap og finnes på side 34.

Nina Rossing, leder
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– Grunnen til at vi arrangerer Idrett mot rus er at vi ser hvilken
glede og mestring det gir den enkelte å få være med på en slik dag.
Esben Haldorsen.
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IDRETT MOT RUS
I 2018 har Idrett mot rus satt nesten 1000 deltakere fra hele landet i aktivitet.
Året markerte det tyvende året med idrettsarrangementer spesielt for
mennesker med rusproblematikk.

FAKTA
FORMÅL
Idrett mot rus skal gi deltakerne
økt tro på egne ferdigheter og
oppmuntre til aktivitet i samspill
med andre.

MÅLGRUPPE
Rusavhengige i en rusfri fase.
Deltakerne rekrutteres fra fengsler
og behandlingsinstitusjoner.

Idrett mot rus er et tilbud til brukere fra institusjoner og fengsler. De sosiale rammene rundt er
like viktig som idretten selv på idrett mot rus sine
arrangementer. Mange som kommer ut fra behandling eller soning står på bar bakke, og har et stort
behov for å bygge seg et nytt, trygt nettverk, fritt
for kriminalitet eller rus.

SAMARBEIDSPARTNERE
Idrett mot rus er et samarbeid
mellom RIO, norsk idrett, samt
lokale idrettslag i hele landet.

FRIVILLIGE
Å være en del av et lag, enten som arrangør eller
deltaker på et Idrett mot rus-arrangement, gjør at
deltakerne får kjenne på mestring, prestasjoner
og fellesskap, og slik utvikle seg sosialt i samvær
med andre med liknende bakgrunn som en selv.
Idrett mot rus i hele landet
Det er så lite som skjer her i Bodø for dem som
har blitt rusfri, sier Kitt-Anne Jorid Hansen, som
var initiativtaker og leder for Bodø sitt første Idrett
mot rus-arrangement. Hun beskriver aktivitet og
mening som noen av de viktigste tingene for en
som nylig er blitt rusfri.
– Å ha aktiviteter du kan gjøre sammen med
andre som er i samme situasjon er veldig viktig,
forklarer hun. Hun fortsetter: – Det skal gi håp om
at ting skal fungere videre.
I løpet av året har det blant annet blitt holdt
volleyballturnering og aktivitetsdag i Telemark
med over 200 deltakere, og et årlig arrangement
i Bergen med 90 deltakere. Også i Narvik var det
arrangert to store, vellykkede arrangementer,
med totalt 260 deltakere. – Det er et populært
arrangement, det kommer folk fra Finnmark i nord
til Bodø i sør, fortalte Esben Haldorsen, brukermedvirker i Marborg, som var med å arrangere
idrettsdagen.
Idrettsåret 2018 ble avsluttet med det årlige
arrangementet på Vallhall Arena i Oslo, der det i år
ble satt ny rekord for antall lag. I alt var det 25 lag

xxxxx

som deltok på den årlige fotballcupen. Deltakerne
får dekket både reise og opphold, og grupper i hele
landet oppfordres til å delta.

Frivillige har bidratt med ca. 900
timer i 2018.

RESULTATREGNSKAP
Regnskapet er inkludert i RIOs
årsregnskap og finnes på side 35.

Ellinor Kittilsen, som arrangerte dagen, forteller:
– Vi hadde lag fra Tromsø og Narvik i nord til
Kristiansand i sør og Bergen og Stavanger i vest.
En følelse av mestring
– Grunnen til at vi arrangerer Idrett mot rus to
ganger i året her i Narvik er at vi ser hvilken glede
og mestring det gir den enkelte å få være med på
en slik dag, forteller Esben Haldorsen.
Han forteller at mange av dem som er med på
arrangementene ikke har vært i fysisk aktivitet
på flere år.
– Å kunne gi dem den gleden, og motivasjon til å
bli med på aktiviteter utenfor Idrett mot rus er en
enorm motivasjon, sier han.
Han forteller at mange som deltar på Idrett mot
rus blir med på aktiviteter senere, og at det blir
mindre skummelt å ta steget å komme.
– Vi får tilbakemeldinger om at dette er viktig for
den enkelte, sier Haldorsen. Han forteller at å
være med på aktiviteter er veldig viktig for mennesker i en rusfri fase.
– Man ser også at man ikke er alene, sier han.
– Man får bygget opp sitt eget, nye, rusfrie nettverk, gjerne rundt fysiske aktiviteter.

Gjennom idretten
skapes en aktiv
arena for mestring
og nye vennskap.
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Det er fortsatt langt igjen før vi har et sammenhengende behandlings- og
oppfølgingstilbud for rusavhengige. Derfor styrte vi i 2017 vår aktivitet etter følgende mål,
med konkrete handlinger.

RIOS MÅL
Opplæring av helsepersonell og
politikere om for- og ettervern.

Opplæring av helsepersonell om
brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten.

Opplæring av sosial- og helsepersonell i kommuner og NAV til
bedre oppfølging av rusavhengige
før, under og etter behandling.

Aktiviteter:

Aktiviteter:

Aktiviteter:

• Invitere oss selv inn til møter med
Helse- og omsorgsdepartementet og
presentere våre forslag til finansiering
av integrerte for- og ettervern
• Gjenta i media viktigheten av utbygging
av integrerte for- og ettervern
• Invitere oss selv inn til møter med
politiske partier for å presentere våre
forslag til utbygging av integrerte
for- og ettervern
• Spille inn finansieringsmodeller for
om før- og etterbehandling til helsepersonell i regionale helseforetak

• Med bakgrunn i veileder for brukermedvirkning, be RHF legge press på
private avtalepartnere i forhandlings
runder
• Kontakte alle private avtalepartnere
med bakgrunn i rapport om brukermedvirkning, og si at vi ønsker å bidra

• Formulere et forslag til hvordan
NAV/kommuner skal tilrettelegge for
aktivitets- og arbeidsrettede tiltak for
brukere med rusrelaterte problemer,
slik at disse kan komme seg i aktivitet,
jobb og utdanning
• Formulere et forslag til hvordan
kommuner skal tilrettelegge for bedre
differensiert boligpolitikk
• Invitere oss selv inn til presentasjon av
forslaget vårt til alle kommuner

RESULTAT:
Vi har ved flere anledninger lagt frem
våre forslag til finansiering av integrerte
for- og ettervern til Helse- og omsorgsdepartementet; vi har ved flere anledninger fremmet denne saken i media; og vi
har i møter med Høyre, FrP, SV og Arbeiderpartiet fremmet våre forslag om utbytting
av integrerte for- og ettervern. Vi har også
presentert finansieringsmodeller for førog etterbehandling i regionale brukerutvalg. Vår formulering er tatt med i felles
utspill fra de regionale brukerutvalgene,
og vil komme med i oppdragsdokument
for 2018 for helseforetakene underlagt
Helse Nord RHF. Ruspasientene, slik vi
forstår det, har ennå ikke fått noe bedre
for- og ettervern.

RESULTAT:
Vi har med bakgrunn i veileder for brukermedvirkning bedt de regionale helseforetakene legge press på private avtalepartnere om å sikre økt brukermedvirkning.
Vi har kontaktet en del av de private
avtapartnerne, men ikke lyktes i å komme
i kontakt med alle. Enkelte har ikke svart
på henvendelsene våre. Vi er bekymret
for brukermedvirkningssituasjonen hos
flere avtalepartnere.

RESULTAT:
Vi har formulert et forslag til hvordan
vi mener at NAV og kommuner burde
tilrettelegge for aktivitets- og arbeidsrettede tiltak i forlengelsen av rusbehandling. Vi har ikke invitert oss inn til alle
kommuner, slik vi planla. Derimot har vi
presentert forslagene våre for NAV og
undervist helsepersonell i flere kommuner
om forslagene våre.
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AKTIVITETER INNEN RUSOG PSYKISK HELSEFELT
RIO har i 2017 påvirket beslutningstakere, både i og utenfor Norge,
for at brukere skal få de tjenestene de trenger når de trenger dem.
RIOs representanter har undervist helsepersonell,
koordinert brukerrepresentasjon og lært opp
brukerrepresentanter. Vi har deltatt på høringer og
formidlet viktig kunnskap til beslutningstakere, i
Norge og internasjonalt.
RIO har vært aktive i media og på sosiale
medier, der vi har vært en engasjert premissleverandør på temaer som overdosedødelighet,
narkotikapolitisk reform, hepatitt C, behandling
og ettervern. Vi har satt et tydelig fotavtrykk på
flere vanskelige temaer. Deriblant har vi gjort
oss bemerket i debatten om avkriminalisering,
vi har holdt kommuner ansvarlige for å sløse
bort penger som skulle gått til rustiltak, og vår
representant Bente Røstad har vært i dokumentarserien «Forført av spriten». Vi har også

tatt opp vanskelige temaer rundt graviditet og
legemiddelassistert rehabilitering, og undervist
på høgskoler og universiteter.
Alle våre representanter registrerer månedlig sine aktiviteter som til sist viser den totale
virksomheten til RIO i felt. I 2017 ble 2910 timer
i felt utøvd av frivillige. Frivillige i innlandet,
Finnmark og Østfold, har utpekt seg særlig med
høy aktivitet. Disse områdene ville ikke hatt den
samme brukerrepresentasjonen om det ikke var
for dem.
På side 20 finner du en oversikt over hvor vi har
arbeidet, der hvert punkt kan bestå av flere aktiviteter. Under kan du se en aktivitetsfordeling på
regioner, internasjonalt og nasjonalt.

A K TI V IT E T S FOR DE LING

SØR-ØST NORGE

29,75 %

NORD-NORGE

26,62 %

NASJONALT

22,05 %

INTERNASJONALT

9,50 %

VEST-NORGE

6,96 %

MIDT-NORGE

5,09 %

20 / AKTIVITETSOVERSIKT / RIO ÅRSRAPPORT 2018

AKTIVITETSOVERSIKT
IN T E R N A S J O N A LT

/ 952 TIMER

Belgia, Villa Voordman
Dianova International
Dianova International
Drug Policy Futures
FN-kontoret for narkotika og kriminalitet
Pakistan, Sunny Trust
Ramstadt Universitet
Recovered Users’ Network
Refocus on Recovery, England
Russiske nasjonalforsamlingen
SICAD/Lisbon Addictions 2017
Tsjekkiske Republikk, regjering
Univ. Ghent (PhD)
Universitetet i Ghent
Russiske nasjonalforsamlingen

Kompetansedeling
Møter, søknader, opptak som assosiert medlem
Arbeidsgruppe om symposium om rusreform EU i 2018
Arbeidsgruppe politikk-dokumenter CND
Narkotikakommisjonen, flere innledninger og panel
Veiledning
Undervist sosionomstudenter
Årsmøte
Konferanse
Konferanse om narkotikapolitikk
Deltagelse på konferanse, samt intervjuer om Portugal-modellen
Udnervist
Egen kompetanseheving og undervisning
Holde foredrag
Konferanse om narkotikapolitikk

N A S J O N A LT / 2209 TIMER
Actis
Actis
Actis
Actis
Actis
Actis

Kvinner, vold og rus
Arbeidsgruppe pårørende
Ledet arbeidsgruppe om ettervern
Forelest om ‘Portugal-modellen’
Arbeidsgruppe om pakkeforløp
Deltatt på Actis-konferanse om
forebygging

Actis

Aksjonsgruppe krisesenter for rusavhengige
kvinner

Aftenposten
Alle politiske partier
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kronikk ruspolitikk
Arrangert debatt om ettervern
Innspill om reform
Påvirket landsmøte
Levert innspill om narkotikapolitisk reform
Holdt foredrag om narkotikapolitikk
Møtt stortingsrepresentanter
Samarbeidsforum mot fattigdom
Brukerutvalg
Arbeidsutvalg

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgruppe strategi for brukermedvirkning

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Høring, langtidsplan

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgruppe brukermedvirkningsstrategi
Arbeidsgruppe strategi for
brukermedvirkning

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arendalsuken
Barn av Rusmisbrukere

Levert bekymringsmelding
Politisk virksomhet
Samarbeidsmøte

Barne- og Likestillingsdepartementet

Møte om krisesenter for rusavhengige kvinner

Barneombudet

Samarbeid ifm konsensuskonferanse graviditet
og LAR

Batteriet Kirkens Bymisjon
Batteriet Kirkens Bymisjon
BIEN
Confex
Dagbladet
Dagsavisen
Dagsavisen
FAFO

Samarbeidsforum mot fattigdom
Programkomite Makt og Muligheter
Konferanse om borgerlønn
Foredrag om hvordan møte rusavhengige
Kronikk om ruspolitikk
Kronikk om LAR-barna
kronikk om ettervern
Holdt foredrag om Housing First

Fagrådet Rusfeltets Hovedorganisasjon

Holdt foredrag på fagkonferanse

Fagrådet –rusfeltets hovedorganisasjon

Fagkonferanse

Arbeidsgruppe brukermedvirkningsstrategi

Fagrådet –rusfeltets
hovedorganisasjon

Samarbeidsmøte brukerorganisasjoner

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgruppe om NAVs brukermedvirkningsstrategi

Fagrådet –rusfeltets h
ovedorganisasjon

Netteverksmøte brukerorganisasjoner om
avkriminalisering

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Holdt foredrag på serviceklagekonferansen
Rådglag om et bedre NAV

Fagrådet –rusfeltets
hovedorganisasjon

Ruspolitisk konferanse
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Fagrådet –rusfeltets
hovedorganisasjon

Fagrådsseminar

Fattigdomsforeningen
Fattigdomsforeningen
FFO
Fontene
Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Fotballstiftelsen
Fotballstiftelsen
Fotballstiftelsen
Fotballstiftelsen
Fotballstiftelsen
Fotballstiftelsen
FrP
Fædrelandsvennen
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

1av10barn på Arendalsuka
Drift av sosiale medier 1av10barn
Høring brukermedvirkning NAV og rus
Kronikk om narkotikapolitikk
Debattinnlegg om rusbehandling
Møte mellom klubbene
Styremøte
Fotballturnering
Møte med alle gatelagene
Diverse ledelse
Styremøte
Holdt foredrag
Debattinnlegg
Møte om Hep C
Møte Statssekretær om Hep C, gravide i LAR.

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Innspill om reform
Møte med statssekretær om
avkriminalisering/reform

Helse- og omsorgskomiteen
Helse- og omsorgskomiteen, leder
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Samlet uttalelse fra brukerorganisasjonene
Møte om ruspolitikk
Arbeid om ‘LAR-barna’
Arbeidsgrupper pakkeforløp TSB
Deltagelse Lar-ledermøte
BrukerROP
Arbeidsutvalg brukerROP
Rådslag pakkeforløp
Arbeidsgruppe Pakkefoløp somatikk og
levevaner

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Arbeidsgruppe, utskrivningsklare pasienter
Rådslag om erfaringskonsulenter
Brukerråd, pasientsikkerhetsprogrammet
Arbeidsgruppe for Rio om kvinner og rus
Overordnet brukerråd
Arbeidsgruppe om pakkeforløp:Vold, traumer,
overgrep

Helsedirektoratet

Arbeidsgruppe pasientsikkerhetskampanjen

Helsedirektoratet

Arbeidsgruppe om brukermedvirkning i
pakkeforløp

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Høring om pakkeforløp TSB
Prøveprosjekt sorggruppe for etterlatte
Arbeidsgruppe om tilskuddsordninger
Arbeidsgruppe kvinner, rus og skam
RIO-samling
Deltagelse i forskningsprosjekt på
selvhjelpsgrupper

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Arbeidsgruppe om tilskuddsordninger
Deltatt konferanse om erfaringskompetanse

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Arrangere erfaringskonferansen
Prosjekt usynlig (RIO)
Arbeidsutvalg

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet (finansiering)
HOD
HOD
Høyre
Indivior
Justiskomiteen
Justiskomiteen
Klassekampen
Klassekampen
Klassekampen
Klassekampen
Klassekampen
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Landsforbundet mot Stoff
Leieboerforeningen
Leierboerforeningen
LMS

Pasientsikkerhetsprogrammet
Ekspertrådet ROP
Fagseminar om samhandling
Kvinner rus og skam
Møtes statssekretær
Innlegg om sivilsamfunn FN før CND
Innspill om reform
Møte
Høring om rettshjelptiltak
Hørings statsbudsjett
Intervju om NAV
Portrettintervju
Blitt intervjuet
Kronikk ruspolitikk
Innsalg
Innlegg om veien inn og ut av rusen
Påvirke landsmøte
Innspill om reform
Kompetansedeling pårørendearbeid
Møte om boligsituasjonen for rusavhengige
Møte om vanskeligstilte på boligmarkedet
Pårørendekontakt

MARBORG, LNN, proLAR, A-larm

Møte samarbeid bedre LAR og
forberedelser, samt diskusjoner i etterkant

Medier 24
Nasjonalt forum for akuttpsykiatri
NrK

Kronikk ruspolitikk
Arbeidsgruppe, planlegge konferanse
Sak om konsensuskonferansen gravide i LAR

RIO
RIO
RIO
RIO
Rød Ungdom
Rødt
Rødt
Samarbeidsforum mot fattigdom
Samarbeidsforum mot fattigdom
Samarbeidsforum mot fattigdom
Senterpartiet
SERAF
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti

Styremøter
Advokatmøter
Målarbeid
Rio-seminar og samling
Forelese m/forberedelser sommerleir
Deltagelse partilederforedrag
Innspill om reform
Programkomite Makt og Muligheter
Arrangere konferanse makt og muligheter
Bidrag til utviklingsavtale KS og ASD
Påvirke landsmøte
Møte vedr. Gravide i LAR
Påvirke landsmøte
Innspill om reform

Sosialistisk Venstreparti

Diskutert frivillige vs kommersielle m/nestleder

Stiftelsen Retretten
Stortingets helse- og omsorgskomite,
leder

Kompetansedeling
Møte om LAR
Web og sosiale medier
Web og sosiale medier
Web og sosiale medier
Web og sosiale medier
Administrasjon
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S Ø R Ø S T N O R GE / 2979,5 TIMER
Helse Sør Øst / 1817 timer
Helse Sør-øst RHF
Helse Sør-øst RHF
Helse Sør-øst RHF
Helse Sør-øst RHF
Helse Sør-øst RHF
Helse Sør-øst RHF
Helse Sør-øst RHF
Helse Sør-øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF

Opplæring av frivillige
Anskaffelse TSB
Veiledning RIO-representanter
DPS-Lederkonferanse m/planlegging
Likepersonsarbeid
Fagrådet TSB
Brukerutvalg
Opplæring av helsepersonell (RIO-seminar
Fagråd Psykisk helsevern
Anskaffelse psykisk helsevern
Høring om årsplan og prioriteringer
Egen kompetanseheving om pasient- og
brukerrettighetsloven

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF

Møte med leder i alle brukerutvalg
Møte m/tidligere direktør Stig Grydeland
Opplæring av tillitsvalgte
Opplæring av helsepersonell
(sykepleieforbundet)

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF

Opplæring av helsepersonell (studenter)
Opplæring av helsepersonell
(forelesning Renåvangen)

Helse Sør-Øst RHF

Opplæring av helsepersonell
(Rusforum Østfold)

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Hese Sør-Øst RHF
Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus DPS Nydalen
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF

Opplæring av erfaringskonsulent
SSHF brukerutvalg
SSHF erfaringsutveksling
Møte om tilskudd
Brukerråd
Prosjekt akutte tjenester
Fagråd
Planleggingsmøter
Pasientsikkerhetsråd
Brukerutvalg
Arbeidsgruppe om god ledelse
Intervju nyansatte seksjon ung
Arbeidsgruppe tvang
ARAs sommerseminar
Møte om kritikk ved Avdeling Ung og Avdeling
Voksen

Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF, ARA
Oslo Universitetssykehus HF, klinikk
Oslo Universitetssykehus HF, NKT

Pasientsikkerhetsutvalget
Deltagelse i vurderingsteam
Varslingssak om behandler
Møte om kvalitet avdeling ung
Formøte til TSB konferanse
Arbeidsmøte om rettigheter og frister
Konferanse om ledelse
Holdt foredrag om ROP-problematikk
Holdt foredrag om rett og frist
Brukerutvalg
Brukerråd
Prosjekt akutte tjenester

Oslo Universitetssykehus, DPS
Nydalen

Konferanse

Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus HF, ARA
Oslo Universitetssykehus HF, NKT
Oslo Universitetssykehus HF NKT
Oslo Universitetssykehus HF NKT
Sykehuset Innladet HF,
DPS Lillehammer

Møte med direktør vedr. BU
Områdeplansekretariatet, møte
Fagdag
Sommerseminar
Workshop
Foredrag/debatt
Brukerkontakt
Kvalites og pasientsikkerhetsutvalg

Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF

Brukerutvalg
Pasient- og kvalitetssikkerhetsutvalg
prehospitale tjenester

Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF

Nettverk for psykisk helse i Valdres
Opplæring av helsepersonell
(undervist rehabkonferanse)

Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF, DPS Aurdal
Sykehuset Innlandet HF, DPS Gjøvik
Sykehuset Innlandet HF, DPS Gjøvik
Sykehuset Innlandet HF, DPS Gjøvik
Sykehuset Sørlandet HF
Sykehuset Sørlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Vestre Viken HF
Vestre Viken HF

Geografisk samarbeidsutvalg
Opplæring av helsepersonell
Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg
Programkomite krisekonferansen
Dialogsamling med kommuner i Vest-Oppland
Dialogkonferanse Utviklingsplan
KPH, brukerutvalg
Brukerutvalg
Høring utviklingsplan
Konferanse
Ledelse av DPS brukerutvalg
Brukerutvalg
Brukerutvalg
Møter forskningsprosjekter
Ledet programkomité dialgkonferanse
Brukerutvalg DPS Fredrikstad
Brukerutvalg DPS
Ledet programkomite dialogkonferanse
Brukerutvalg
Programkomite dialogkonferanse
Høring utviklingsplan
Brukerråd
Deltagelse fagkveld for pårørende og
fagpersoner

Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Vestre Viken HF, Drammen DPS
Akershus Universitetssykehus HF,
Elvestad rusinstitusjon

styringsgruppe, strateg- og utviklingsplan rus
Styremøte
Brukerutvalg
Brukerråd
Informasjonsmøte om RIO

Arendalsuka
Blå Kors, Borgestadklinikken
Borgestadklinikken
Borgestadklinikken
Brukerorganisasjonene
Bufdir
Bufdir
DPS Lovisenberg

Politisk virksomhet
Brukerutvalg
Brukerråd
deltatt jubileumskonferanse
Samarbeidsmøte
Møte om kvinner, vold og rus
Møte om ‘Prosjekt brobygger’
Brukerråd
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DPS Nydalen
Fekjær psykiatriske senter
Fossumkollektivet
Frelsesarmeen avd. Øst
Høgskolen i Sør-Øst
Idrett Mot Rus
Idrett Mot Rus
Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon, Batteriet
Kirkens Bymisjon, Batteriet
Kirkens Bymisjon, Batteriet
Korus Øst
Korus Øst
Korus Øst
Kvinnekollektivet Arken
Lovisenberg Sykehus
Lovisenberg Sykehus
Lovisenberg Sykehus
Lovisenberg Sykehus
Lovisenberg Sykehus
Lovisenberg Sykehus, DPS Tøyen
Lovisenberg Sykehus, Nick Waals
Institutt

Brukerråd
Prosjekt om fysisk aktivitet i behandling
Møte om ettervern og fengsel
Foredrag om rusproblematikk
Opplæringa av helsepersonell
Styremøte
Møte om aktivitet
Brukerråd
Brukerråd
Samarbeidsforum
Arbeidsgruppe barnefattigdom
Skrevet tekst til ‘Fattigdsomsboka’
Nettverkssamling
Opplæring av helsepersonell
Nettverkssamling
Informasjonsmøte
Brukerutvalg
Arbeidsgruppe bygging av nytt bygg
Brukerråd
Brukerråd
Ledersamling Sundvollen
Kvalitetsutvalg
Møte om hva brukerutvalg kan bidra med

Moss kommune, Moss krisesenter
NAV Sarpsborg
NAV Østfold
NAV Østfold
Pårørendegruppa ‘rommet mitt’

Møte m/leder
Brukerråd
Arbeidsgruppe
Foredrag
Foredrag om medavhengighet

Rakkestad kommune

Forelesning om HCV for rus og psykisk
helsetjenesten

Manifestsenteret
Tyrilistiftelsen

Brukerråd
Møte m/styremedlem Stig Grydeland om
pakkeforløp og ettervern

Oslo / 872 timer

Valdresklinikken
Riisby
Skjelfoss Psykiatriske
Skjelfoss Psykiatriske
Skjelfoss Psykiatriske
Skjelfoss Psykiatriske
Skjelfoss Psykiatriske
Stiftelsen Solliakollektivet
Web og sosiale medier

Brukerutvalg (leder)
Opplæring av helsepersonell
Brukerutvalg
Forelesning
Brukerråd
Brukerutvalg
Kvalitetsutvalg
Brukerkontakt

Østfold / 245,5 timer
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Østfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Østfold
Marker kommune
Moss kommune
Moss kommune
Moss kommune
Moss kommune
Moss kommune

Rusforum
Møte om tilskudd
Rusforum Sarpsborg
Rusforum Østfold
Foredrag om rusavhengighet
Styringssgruppe ‘Tricky transactions’
Veileder studenter
Skrevet artikkel om sårbare overganger
Visitert lavterskeltiltak
Innlegg fagdag fosterforeldre
Brukerkontakt
Oppfølging av brukere
Markerings 10 år ACT
Holde foredrag o hvordan møte
rusavhengige

Rakkestad kommune
Saprsborg kommune
Saprsborg NAV
Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune, Varmestua
Sarpsborg kommune, Varmestua
Sarpsborg NAV
Trøgstad Kommune
Østfold
Østfold
Østfold
Web og sosiale medier

Deltagelse HCV-konferanse
Samarbeid om rusfrigruppa
Innspill brukerutvalg
Brukerkontakt
Kulturskolen om barnefattigdom
Markering om barnefattigdom
samarbeidsmøte med frivillige organisasjoner
Foredrag
Fagdag
Brukerutvalg
Foredrag om brukermedvirkning
Brukerkontakt
Pårørendekontakt
Brukerkontakt

Fylkesmannen i Oslo & Akershus
Høgskolen i Oslo
Oslo Høyre
Oslo kommune
Oslo kommune

Forelesninger m/planlegging
Veiledet studenter
Høring om ruspolitikk Oslo
Brukerkontakt
Rundebordskonferanse om krisesentertilbud
til rusavhengive kvinner

Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune

Møte om kvinner og vold
Innlegg om boligbehovsplan
Brukerkontakt
Møte om boligsituasjonen til rusavhengige
Møte leder velferdsetaten
Velferdsetatens brukerråd
Samarbeidsmøte Kriminalomsorgen og
Wayback om unge voksne i fengsel

Oslo kommune
Oslo kommune
Oslo kommune

Brukeroppfølging i ansvarsgruppe
Styringsgruppe om utagering i tjenestene
Samarbeidsmøte om endring av sprøyterom
til ‘brukerrom’

Oslo kommune
Oslo kommune

Sentrumssamarbeidet
Samarbeidsforum om mangel på krisesenter
tilbud til rusavhengige kvinner

Oslo kommune
Oslo kommune v/Inga Marte
Torkhildsen

Symposium om brukerrom
Erfaringsutveksling m/planlegging

Oslo kommune velferdsetaten
Oslo kommune, bydel gamle Oslo
Oslo kommune, Byrådet
Oslo kommune, Byrådet
Oslo kommune, helseetaten

Recoverykompetanse
Møte om boligosialt arbeid
Høring boligbehovsplan 2016-2019
Møte om oppnedtrappingsplan m/forberedelser
Recoverykurs
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Oslo kommune, helseetaten
Oslo kommune, helseetaten
Oslo kommune, KORUS
Oslo kommune, NAV Grorud
Oslo kommune, pro-senteret
Oslo kommune, Stovner
Oslo kommune, Thereses hus
Oslo kommune, Thereses hus
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten

Holdt foredrag
Holdt foredrag om vold og rus
referansegruppe
Styringsgruppe værestedet Regnbuen
Møte om kvinner, vold og rus
Brukerkontakt
Møte om kvinner, vold og rus
Infomøte m/Actis
Revidering av institusjonsplassmaler
Nettverksmøte
Rus- og psykisk helsekonferanse
Foredrag om IP
Arbeidsgruppe revidering av maler
institusjonsplasser

Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo kommune, Velferdsetaten
-Prindsen

Møter om overdoseforebygging
Møte om forebygging unge
Aktivitetskveld møtestedet
Arbeidsgruppe rusmelding
Deltagelse fagseminar overdoseforebygging
Holde foredrag på Sjøstrand
Budsjettarbeid
Holde foredrag om gjennomføringsforskriften
Arbeidsmøte om IPS
Brukerkontakt
Arbeidsgruppe IPS
Foredrag om brukermedvirkning
Arbeidsgruppe boligpolitikk ROP
Arbeid med internasjonal overdosedag
Forelesning
Brukerkontakt

Oslo kommune, Velferdsetaten
-Prindsen

Brukerråd

Oslo kommune, Velferdsetaten Villa
Mar

Hospitering

Oslo kommune, Velferdsetaten, MAR
Oslo kommune, Velferdsetaten,
Prindsen

Brukerråd, info om RIO
Brukerkontakt

P22
P22
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo (SERAF)
Universitetet i Oslo, SERAF

Brukerkontakt
Brukerråd
Undervist legestudenter
Rollespill m/legestudenter
Holdt foredrag
Forelesning

Akershus / 45 timer
Lier kommune
Lier kommune
Lier kommune
Lørenskog kommune
Nes kommune, Furukollen
Nes kommune, Furukollen
Ski kommune

Brukerkontakt
Brukerkontakt
Brukerkontakt
Holde foredrag NAV
Brukerråd
Brukerråd
Arbeidsgruppe KAD-senger

Oppland / 193 timer
Havang brukerstyrt Senter
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Lillehammer
Lillehammer kommune
NAV Valdres
Stabburshella
Stabburshella
Valdres

Styremøte
Stand
Forelese for sosionomstudenter
Forelesning flere fag
Undervist masterstudenter
Foredrag
Forelese
Brukerutvalg
Styremøte
Opplæring av brukermedvirkere
Møte med lag og organisasjoner om fremtiden
for Frivillighetssentralen

Valdres

Prosjekt om tilbud til de med størst bo- og
leveutfordringer

Valdres
Valdres
Valdres Lokalmedisinske Senter
Valdres rusforum

Samhandlingsnettverk for psykisk helse
Arbeidsgruppe, ruspolitisk handlingsplan
Brukerutvalg
Debatt

Buskerud / 65 timer
Drammen kommune
Gol kommune

Brukerkontakt
Arrangert konferanse om brukermedvirkning

Hedmark / 8 timer
FO Hedmark

Foredrag om erfaringskonsulenter

Vest Agder / 147 timer
Fylkesmannen i Vest-Agder
Kriminalomsorgen
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Vennesla kommune
Vennesla kommune
Vennesla kommune
Vennesla kommune
Vennesla kommune
Vennesla kommune

Undervist om IP
Opplæring av brukerrepresentanter
Opplæring av brukermedvirkere
Fagdag kommune
Konferanse om samhandling
Valgdebatt
Opplæring av helsepersonell ROP-boliger
Likepersonsarbeid innsatte
Opplæring av helsepersonell om brukermedvirkning
Brukerutvalg ROP-boliger
RIO Regionsmøte
Opplæring av helsepersonell ROP-boliger
Media ifm ROP-boliger
Møte i kommunen om brukermedvirkning

Aust Agder / 39 timer
Arendal kommune
Arendal kommune (feilrapportering?)
Farm in Action
Fylkesmannen i Aust-Agder
Grimstad kommune

Styringsgruppe om ettervern
Brukerutvalg
Holdt foredrag om ettervern
Undervist om IP
Likepersonsarbeid (ettervern)
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V E S T N O R GE / 709,5 TIMER
Helse Vest RHF / 496 timer
Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Helse Vest RHF, ARB-senteret
Helse Vest RHF, ROP-team
Helse Bergen HF
Helse Bergen HF
Helse Bergen HF, Betanien
Helse Fonna HF
Helse Fonna HF
Helse Fonna HF
Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Bergensklinikkene
Haugaland A-senter
Haugaland A-senter
Haugaland A-senter

Eraringsdeling ruskonsulent
Opplæring av brukerrepresentanter
Likemannsarbeid, Karmøy Helse Fonna
Likemannsarbeid Ryfylke, Helse Fonna
Brukerutvalg
Konferanse (opplæring av helsepersonell)
Opplæring av helsepersonell, forelesning
Opplæring av helsepersonell
Brukerutvalg
Likemannsarbeid
Brukerutvalg
Brukerutvalg
Likemannsarbeid
Brukerrepresentasjon
Fagråd om kvalitetsregistrer
Kvalitetsutvalg nasjoanle retningslinjer rus
Kvalitetsutvalg
Arbeidsgrupper
Arbeidsgruppe Veiviserprosjektet
Styringsgruppe Veiviserprosjektet
Samarbeidsforum LAR
Arbeidsgruppe om veiviser rusbehandling
Holdt foredrag om tvang
Foredrag
Brukerutvalg
Holdt foredrag om ettervern
Holdt foredrag om ettervern

Rogaland / 213,5 timer
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Høgskolen i Volda
Karmøy kommune, formannskapet
Kirkens Bymisjon, Haugesund
Kriminalomsorgen Stavanger
KS, Læringsnettverk kommuner i
Rogaland

Kvalitetstutvalg
Styringsgruppe
Konferanse
Brukerråd
Forelese
Veiledning
Likemannsarbeid
Likemannsarbeid
Opplæring av helsepersonell, Recovery

KS, Læringsnettverk kommuner i
Rogaland

Konferanse om Recovery

LAR Haugesund
Rogaland
Rogaland
Rogaland Fylke
Rogaland Unge Høyre
Sauda kommune
Sauda kommune
Sauda kommune

Brukeropplæring
Foredrag for KS-nettverket
Brukerkontakt, julaften for brukere
Samarbeidsforum for kommunene
Holdt foredrag om rusfetlet
MO-senteret, kompetansedeling
Kvalitetsutvalg
Foredrag

Stavanger kommune
Tysvær kommune

Bidratt til bystret om ROP-problematikk
Foredrag

MID T N O R GE / 510 TIMER
Helse Midt Norge / 409 timer
Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
St. Olavs Hospital HF
St. Olavs Hospital HF
Web og sosiale medier
Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Ansattsamling
Opplæring av frivillige
Koordinering av brukrerpresentasjon
Egen kompetanseheving
Deltagelse på konferansen ‘Øyet som ser’
Deltagelse i forskningsprosjekt
Brukerutvalg
Debattert ruspolitikk
Arbeidsgruppe arrangering av
Røroskonferansen

Kvamsgrindkollektivet

Brukerutvalg

Sør Trøndelag / 88 timer
FrP Trondheim
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Innlegg på partimøte
Arbeidsgruppe om arrangering av rusfaglig
forum

Rådmannen i Trondheim

Samarbeidsmøte om brukerorganisasjonenes
plass i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag
Trondheim kommune
Trondheim kommune

Arbeidsgruppe arrangering rusfaglig forum
Jobbing med rådmannens budsjettforslag
Gjennomgang av Rådmannens budsjettforslag

Møre og Romsdal / 13 timer
Møre- og Romsdal

Opplæring av helsepersonell
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N O R D N O R GE / 2667 TIMER
Helse Nord / 801 timer
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Opplæring av brukerrepresentanter
Arbeidsgruppe medikamentfritt tilbud
Brukerutvalg
Fagråd TSB
Dialogmøte privat rehabilitering
Forelesning dialogmøte privat rehabilitering
Opplæring av tillitsvalgte
Arbeidsutvalg for regionalt brukerutvalg
Telefonmøte årlig melding
Likepersonsarbeid
Arbeidsgruppe om akutt-tilbud TSB
Arbeidsgruppe 'Batteriet' om brukermedvirkning i Nord-Norge

Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Opplæring av tillitsvalgte
Styringsgruppe regional utviklingsplan
Arbeidsgruppe om traume-tilbud PHV
Opplæring av brukerrepresentanter
Arbeidsgruppe om utdeling av brukerprisen
Møter ang oppdragsdokument
Pasientsikkerhetskonferanse, deltatt
Kommunikasjonsarbeid mot politikere
Ansattsamling
Styremøte Rio
Egen kompetanseheving
AU Brukerutvalget
Møter om oppdragsdokument
Møte om pasientsikkerhetskonferanse
Opplæring av helsepersonell
Ansatt- og frivilligsamling RIO
Egen kompetanseheving
Prosjektstyre regional utviklingsplan
Kompetansedeling SPHR
Planlegge medisinutdeling
Styringsgruppe avdelingsråd rusavdeling
Holdt foredrag om ambulant rehabiliteringsteam Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Avdelingsråd
Arbeidsgruppe styring ruskompetanse
fagutvikling

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Brukerutvalg
Foredrag rusmestringsenheten Tromsø fengsel
Holde foredrag rusteam UNN
Samling rusteam
Møte i avdelingsrådet for rusavdelingen
Arbeidsgruppe om fagplan rusklinikken UNN
Arbeidsgruppe om ruskompetanse
Arbeidsgruppe om fagplan rusklinikken UNN
Arbeidsgruppe samforskning og Napha
Avdelingsrådet rusavdelingen
Arbeidsgruppe fagplan rusklinikk
Konferanse om ruskompetanse ved DPS

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF, DPS, Tana

Deltagelse i samforskning
Avdelingsrådet rusavdelingen
Deltagelse i arbeid med faglig utviklingsplan
Brukerkontakt
Samarbeidsforum brukerorganisasjoner
Brukerkonferanse
Brukermedvirkning Alta Nærsykehus
Brukerutvalg

Nordland / 192 timer
Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Norge
Narvik kommune
Narvik kommune
Narvik kommune
Narvik kommune

Naloxoneprosjekt
Overdosemarkering med innlegg
Planlagt konferanse om rusproblematikk
Brukerstemmen
Brukerstemmen i nord, brukerkontakt
Opplæring av brukermedvirkere
Arbeidsgruppe om brukermedvirkning
Styringsgruppe om brukermedvirkning
Erfaringskonsulentarbeid

Troms / 319 timer
Balsfjord kommune

Foredrag på konferanse om brukerinvolvering
i tjenestene

Balsfjord kommune

Holdt foredrag og deltatt på konferanse om
psykisk helse- og rustjenestene

Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms/Nordlan, /
Finnmark

Møte om tilsyn for ROP
Brukerstemmen i nord, brukerkontakt
Brukerstemmen i nord
Konferanse rus og psykisk helse forum Troms
Brukerstemmen i Nord

Kafe X
Karlsøy kommune
Nordreisa kommune
Rådmannen i Tromsø
Storfjord kommune
Tromsø
Tromsø kommune
Tromsø kommune

Brukerkontakt
Likepersonsarbeid
Planleggingsmøte nybygg
Opplæring av brukermedvirkere
Konferanse om brukerinvolvering i tjenestene
Brukerutvalg
Brukerråd
Arbeidsgruppe kommunalt råd rus og psykisk
helse

Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune

Høringssvar boligpolitikk
Brukerkontakt
Pårørendekontakt
Rusnettverk Tromsø
Utredningsrapport RPT Tromsø
Høringssvar helse- og omsorg
Arbeidsgruppe rusforum Tromsø
Samarbeidsmøte med Korus og Napha
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Finnmark / 1355 timer
Alta kommune
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark

Opplæring av helsepersonell
Brukerstemmen i nord, brukerkontakt
Brukerstemmen i nord
Arbeidsgruppe med Korus psykisk helseforum
Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune

Arbeidsmøter
Deltagelse konferanse psykisk helse og rus
Konferanse og holdt innlegg på konferanse
Brukerstemmen i nord
Brukerstemmen i nord
Brukermedvirkning ettervern
Opplæring av helsepersonell Montenegro Bo og
Lavterskel

Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Honningsvåg kommune
Nesseby kommune
Rustjenesten i Kirkenes
Rådmannen i Hammerfest
Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Vadsø kommune
Vadsø kommune
Vadsø kommune

Boligsosialt arbeid
Oppæring av helsepersonell ROP-tjenesten
Arbeidsgrupper/div møter
Likepersonsarbeid
Fagdager
Kommunemøte om rusproblematikk
Likemannsarbeid
Samarbeidsmøter
Samarbeidsmøte
Likepersonsarbeid
Opplæring av frivillige
Likemannsarbeid (Kafe kom inn)
Administrasjon av kafe kom inn
Brukerkontakt
Opplæring av brukermedvirkere
Likemannsarbeid
Opplæring av NAV-personell
Likemannsarbeid
Møte om boligsosialt arbeid
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STATUS

FOR RUSFELTET I 2018
Lite har endret seg når det kommer til tjenestene på rusfeltet:
dødeligheten er fortsatt høy, og de foreslåtte tiltakene vil ikke endre på dette.
Vi ønsker mindre symbolpolitikk og mer handling.

Ifølge nasjonale
brukerundersøkelser
er brukerne fremdeles
for dårlig forberedt
på tiden etter
rusbehandling.

Det er mye aktivitet i den ruspolitiske debatten,
og det er tverrpolitisk enighet om å avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler.
Samtidig er ikke politikerne helt enige om hva det
betyr. Derfor er det positivt at regjeringen vil sette
ned et offentlig utvalg som skal utrede dette. Vårt
ønske er at det kan føre til at rusavhengige får
de tjenestene de trenger når de trenger dem, at
tjenestene henger sammen og at vi slutter å
slippe brukerne før de er klare for det.
Ifølge nasjonale brukerundersøkelser er brukerne
fremdeles for dårlig forberedt på tiden etter rusbehandling. Kommunene klarer heller ikke å tilby
ettervern, til tross for regjeringens satsing på frie
midler som skal gå til kommunale rustiltak. Noen
kommuner har vært flinke, men ikke alle, og ikke
de største. Trondheim kuttet i tjenestetilbudet sitt
mens regjeringen sto handlingslammet. Oslo, på
sin side, planlegger å bruke 122 millioner kroner av
de 190 de får av regjeringen på rus, samtidig som
det planlegges en nedtrapping på 96 millioner
fra 2018–2021. Den samlede styrkingen av
Oslo kommunes rustjenester vil dermed utgjøre
26 millioner kroner.

Politikernes selektivitet blir tydelig når Velferdsetaten forbereder seg på kutt i millionklassen
samtidig som byråden jubler i pressen over mulig
igangsettelse av et forsøksprosjekt for heroinassistert behandling. Forsøksprosjektet frarådes
av fagmiljøene, blant annet fordi man ikke driver
forsøk med tidsubegrensede behandlingsformer.
Etter at flere myndighetspersoner og organisasjoner, RIO inkludert, satt fokus på barn som
er født med abstinenser etter eksponering for
LAR-legemidler, ble det etablert et konsensusutvalg som kom med anbefalinger til revidering av
retningslinjene. Vi forventer en ryddig prosess fra
Helsedirektoratet i det videre arbeidet. Til nå har
dessverre sentrale personer, både i direktoratet
og Fagrådet, opptrådt som emosjonelt drevne
aktivister fremfor profesjonelle aktører.
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ÅRSREGNSKAP
OG REVISJONSBERETNING
BERETNING
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RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Driftsinntekter
Tilskudd fra stat
Tilskudd fra fylkesmenn
Tilskudd fra kommuner
Tilskudd fra andre
Gaver
Momskompensasjon
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønn og personalkostnader
Avskrivning på driftsmidler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

2/3
7
2

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt bank
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat
Årsresultat
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

5

2018

2017

9 201 262
38 000
2 145 047
59 000
151 787
577 480
51 000
12 223 576

8 664 000
35 000
2 181 700
181 941
515 083
38 328
11 616 052

7 645 996
67 400
4 190 223
11 903 619

7 160 610
44 000
3 861 705
11 066 315

319 957

549 737

2 707
1 084
1 623

5 203
321
4 882

321 580

554 620

321 580

554 620

321 580
321 580

554 620
554 620
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BALANSE
Eiendeler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar og annet utstyr
Sum varige driftsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Omløpsmidler
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

Note

2018

2017

7

353 267
353 267

69 667
69 667

5

10 484
154 464
164 948

128 115
128 115

4

4 867 692
4 867 692

4 606 099
4 606 099

5 385 907

4 803 881

Note

2018

2017

5
5

2 825 945
321 580
3 147 525

2 271 325
554 620
2 825 945

196 503
871 028
1 170 850
2 238 381

113 388
673 591
1 190 956
1 977 935

5 385 907

4 803 881

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Egenkapital
Overskudd
Sum egenkapital
Gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum korsiktig gjeld
Sum egenkaptal og gjeld

6
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NOTER
NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
NRS 8 – God regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er
avlagt under forutsetting om fortsatt drift.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Driftsinntekter
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd og
andre inntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
Tilskudd bruttoføres i regnskapet.

Pensjonskostnader 					
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke
balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag
for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av
kostpris fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Skatt
Organisasjonen er en skattefri organisasjon.

NOTE 2
ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.
Lønn og godtgjørelser til ansatte, frivillige og eksterne
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønn- og personalkostnader
Sum
Antall årsverk sysselsatt pr. 31.12.
Godtgjørelser til daglig leder
Lønn
Innskuddspensjon (OTP)
Fri bil
Annen godtgjørelse
Sum

2017
6 238 555
1 085 791
281 184
40 466
7 645 996

2016
5 843 629
945 229
337 327
34 425
7 160 610

13,2

12,6

2017
659 928
23 553
97 404
1 200
782 085

2016
659 570
31 676
95 328
1 065
787 639

2017
71 625
12 119
83 744

2016
82 500
30 438
112 938

Styret
Det er ikke utbetalt honorar til organisasjonens styre.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar
Andre tjenester (særattestasjoner)
Sum
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NOTE 3
OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON

NOTE 4
BUNDNE MIDLER

Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjons
ordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pr. 31.12. hadde organisasjonen bundne midler med kr 506 591.
Skyldig skattetrekk utgjorde kr 506 591.

NOTE 5
EGENKAPITAL
Egenkapital pr. 01.01.2018
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12.2018

2018
2 825 945
321 580
3 147 525

2017
2 271 325
554 620
2 825 945

Organisasjonens egenkapital består hovedsakelig av tildigere mottatt mva kompensasjon og gaver.

NOTE 6
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld består av:
Avsatte feriepenger
Forskuddsbetalte tilskudd
Forskuddsbetalte gave
Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

2018
762 544
357 116
30 000
21 190
1 170 850

2017
667 875
523 081
1 190 956

NOTE 7
DRIFTSMIDLER
Anskaffelseskost pr. 01.01.
Tilgang
Avgang
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.
Bokført verdi pr. 31.12.
Årets avskrivning
Avskrivningsplan 3 år lineært.

132 000
351 000
–
129 733
353 267
67 400
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RESULTATREGNSKAP RIO RESTART
Driftsinntekter og driftskostnader

2017

2016

Tilskudd fra stat
Tilskudd fra kommuner
Sum driftsinntekter

1 570 000
–
1 570 000

1 150 000
116 000
1 266 000

Lønn og personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

882 997
687 069
1 570 066

771 249
494 957
1 266 206

-66

-206

2018

2017

Tilskudd fra Tromsø kommune
Gaver
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

1 231 000
104 787
30 000
1 365 787

1 200 000
125 347
30 000
1 355 347

Lønn og personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

1 004 544
219 030
1 223 574

971 009
397 440
1 368 449

142 213

-13 102

Årsresultat

RESULTATREGNSKAP KAFE X
Driftsinntekter og driftskostnader

Årsresultat
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RESULTATREGNSKAP IDRETT MOT RUS
Driftsinntekter og driftskostnader

2017

2016

Tilskudd fra Helsedirektoratet
Sum driftsinntekter

750 000
750 000

–
–

Lønn og personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

34 230
717 266
751 496

–
–

-1 496

–

Årsresultat

NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Prosjektregnskapet er avlagt etter regnskapsloven og GRS for små foretak så langt reglene er anvendelige.
Prosjektregnskapet består av resultatregnskap for regnskapsåret 2017, samt note 1 om regnskapsprinsipper.
Kostnader forekommer på grunnlag av inngående fakturaer, samt at noe av prosjektets kostnader er andel
av felleskostnader etter en fordelingsnøkkel satt opp av RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.
		
Lønn er direkte henført til prosjektet utfra lønnen til de ansatte som til en hver tid jobber på prosjektet.		
Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon om resultatet i prosjektet.
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ETTERORD
Nå som dere har lest side for side i denne rapporten ser
dere at vi har jobbet mye med den. Vi belyser at vi gjør det en
brukerorganisasjon skal gjøre. Vi skal påvirke fagfolk, byråkrater
og politikere i etter vår mening riktig retning.

Dette skjer også i tett dialog med brukere uansett ståsted. Når dere ser aktivitetsnivået til RIO
gjennom å gå inn på aktiviteter så kommer det
frem hva slags aktiviteter vi driver for å nå målet
om mest mulig brukermedvirkning.
Punkter som opplæring av helsepersonell, opp
læring av brukere og tillitsvalgte med mer dekkes
gjennom våre aktiviteter uten at vi tallfester
dette med timer og antall deltakere. Vi ønsker
å bli målt på aktivitet. Noen av aktivitetene er å
sitte i brukerutvalg og brukerråd, en viktig betalt
aktivitet som vi rapporterer på uansett om vi får
godtgjørelse eller ei. Dette er og blir en aktivitet vi
ønsker å bli målt på i forhold til de kriteriene som
ligger for å få tilskudd. At vi også vil måles på opp
læring av helsepersonell der vi noen ganger får et
lite honorar og reisegodtgjørelse sier seg selv.
RIO er med i en rekke ubetalte prosesser som
angår rusavhengige og psykisk syke uten noen

Jon Storaas
DAGLIG LEDER

form for godtgjørelse. I Midt Norge som eksempel
får vi penger som dekker en 50 prosent stilling.
Denne personen jobber langt mer enn 18,75 timer
i uken. I tillegg gjøres det veldig mye frivillig
arbeid. Da er det lett å se aktivitet i forhold til det
tilskuddet vi har fått. At betalte oppdrag ikke skal
telle i denne sammenheng rimer veldig dårlig i
våre ører. RIO har som mål at helseregionene,
RIO og andre organisasjoner skal få en mer lik
forståelse av hvordan man bør rapportere. Da blir
det enklere for alle parter å rapportere i fremtiden,
ikke bare for RIO men også for helseregionene. I
RIO er vi veldig opptatt av å bli målt på kvalitet.
Vi takker igjen for godt samarbeid med alle tilskuddsgivere og andre aktører vi samhandler
med.

Vi ønsker
å bli målt på
aktivitet.
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RIO består av tidligere
rusmisbrukere med høy
kompetanse innen rusfeltet
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