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rIo takker for støtten i 2010:
Helsedirektoratet

Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF 
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF

Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Finnmark

Telemark fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Troms fylkeskommune

Agdenes kommune
Alvdal kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Drammen kommune 
Gaular kommune
Halden kommune
Hamar kommune
Herøy kommune
Kåfjord kommune 
Levanger kommune 
Lier kommune 
Løten kommune 
Nord-Aurdal kommune 
Norddal kommune 
Nord-Odal kommune 
Nærøy kommune 
Osen kommune 
Oslo kommune 
Porsgrunn kommune 

Rakkestad kommune 
Re kommune 
Rennesøy kommune 
Ringsaker kommune 
Saltdal kommune 
Sandnes kommune 
Stokke kommune 
Suldal kommune 
Sørfold kommune 
Tromsø kommune 
Tysnes kommune 
Tønsberg kommune 
Vinje kommune 
Våler kommune i Østfold 
Ørskog kommune 
Øvre Eiker kommune

Boligsosialt brukerfokus:
Husbanken 
NAV Drift og utvikling

Prosjekt Selvhjelp:
Regionalt kompetansesenter for 
dobbeltdiagnose 
KoRus-Øst

Kafe X: 
Tromsø kommune
Marborg 
Tromsø Provincialloge 
Rebekkaloge nr. 11 Concordia 
Vacumkjempen Nord Norge 
Tromsø Barnehagedrift 
Loge nr. 71 Moria 
Spleisegruppa “Vi over 50” 
Noralf Karl Andersen 
Lions Club Tromsø 
Forskningsparken møtesenter 
Elkjøp stormarked, Tromsø 
European Youth Parlament 
Øksnes Asvo 
Elevrådet Kvaløysletta 
Tromsø Idrettslag 
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forord

Jon Storaas, daglig leder RIO

enormt løft når det gjelder boligsituasjonen 
for rusavhengige. Innhold og oppfølging i 
bolig, av fast personalbase eller ambulerende 
team, bør være et ledd i en helhetlig oppfølging 
før og etter behandling.

RIO krever at man gjør de nødvendige tiltak-
ene for at individuell plan blir hjernen i alle 
pasientforløp. Vi har undervist over hele Norge 
og har alltid med individuell plan som en 
sentral del uansett tema for dagen. Tilbake-
meldinger vi får fra hele Norge tyder på at 
fagfolk hindres i å samhandle av sine ledere.

RIO mener, og har alltid ment, at aktivitet er 
nøkkelen til suksess for alle mennesker uansett 
ståsted. Hvorfor rusfeltet ikke klarer å gjøre 
noe med det som koster minst og er mest 
effektivt er en gåte for oss. Hovedfokus bør 
være å tilrettelegge for aktivitet i praksis, der 
alle får utløp for egne interesser og ressurser. 
Frivillig sektor må på banen!

De som legger til rette for aktivitet må også 
legge til rette for mer ”stigmatiserte” aktivi-
tetstilbud med mål og mening sammen med 
et mangfold av ”vanlige folk”.

RIO i seg selv er en mestringsarena som har 
utviklet mange mennesker gjennom mange år. 
RIO sloss hver dag for rusavhengiges rettig-
heter og vil aldri slutte med det! 

Vi i RIO setter stor pris på å være en likeverdig 
del av rusfeltet og takker alle bidragsytere for 
at vi kan fortsette det gode arbeidet vi gjør. 

La oss sammen løfte rusfeltet!

Vi takker med- og motstandere for et år med mange nyttige diskusjoner som igjen skaper utvikling. 

   RIO har medvirket på systemnivå på alle 
   nivåer over hele landet gjennom å holde kurs,  
   bidra på nasjonale og lokale arrangementer  
   samt sittet i et hundretalls utvalg. RIO sin
   kompetanse ble også i 2010 etterspurt av 
   media.

   RIO hadde i 2010 også fokus på å øke kompe- 
   tansen i egne rekker, og både ansatte og fri-
   villige fikk et kompetanseløft i året som gikk.   
RIO er skapt for å skape utvikling. Vi er 11 ansatte og 70 frivillige som 
jobber aktivt i organisasjonen. Dette er medarbeidere som er ansvarlig 
for egen utvikling og som er med og bidrar til andres utvikling hver dag. 
I tillegg kommer alle de andre brukerne rundt disse igjen.

RIO skal påvirke og utvikle rustjenestene ut fra en organisert bruker-
kunnskap. Vi er med i prosessene som skal gi rusavhengige bedre tilbud 
på sikt.  I RIO har vi mot til å være tydelige og direkte, og vi møtes stort 
sett med respekt av de fleste innen rusfeltet og i den generelle sam-
funnsdebatten.

RIO har også i 2010 vært bekymret for utviklingen i rusfeltet. 
Stoltenberg-rapporten har tatt fokuset bort fra helheten. Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er et svevende begrep som i praksis betyr at 
det sosialfaglige får mindre og mindre plass. Poliklinisk behandling 
der man får tilbud om samtaler ved siden av økt fokus på medisiner, 
ser ut til å være fremtiden. Hvor blir det av det mellommenneskelige 
perspektivet?

RIO er opptatt av alles mulighet for utvikling og er derfor veldig fornøyd 
med at Strategiutvalg 2 for fremtidens psykiatri og rusomsorg legger seg 
flate og ser på egen atferdsendring som en nødvendighet. Forarbeidet 
til dette endringsarbeidet, der brukermedvirkning på individnivå skal 
løftes, har tatt lang tid. Kanskje lykkes vi? På et seminar i Stjørdal høsten 
2010 ble det lagt frem fem gjennomarbeidede rapporter. Skal disse 
legge grunnlaget for et løft for rus- og psykiatrifeltet og endre dagens 
praksis?

RIO mener at løsningen ikke ligger i poliklinisk behandling på bekost-
ning av døgnbehandling. Løsningen ligger heller ikke i en samhandlings- 
reform der vi flytter penger fra spesialisthelsetjenesten til kommune- 
helsetjenesten, og hvor midlene på sikt forsvinner i det store kommunale 
gapet. Samhandlingsreformen kan knekke hele rusfeltet og store deler 
av psykiatrien. RIO sin argumentasjon om at aktivitet er nøkkelen til 
suksess og at man må øremerke midler til evig tid, når ikke frem.

Kommunenes selvråderett betyr i praksis mindre satsing på rus. I tillegg 
til øremerking av midler ligger løsningen i å myndiggjøre de som jobber 
nærmest pasienten innenfor smidige men ryddige rammer, slik at 
tjenestene blir mer pasientvennlige. RIO mener at det er behov for et 
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// rIo mener, og har alltid ment, 
at aktivitet er nøkkelen til suksess for 
alle mennesker uansett ståsted //
- Jon Storaas, daglig leder RIO

RIO =
Kompetanse
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rIo i 2010
RIO gjennomførte sitt årsmøte i Oslo den 12. februar 2010.

årsmøtet valgte følgende styre
Styreleder:  
Ragnar Moan, ikke på valg.

Styremedlemmer: 
Heidi Hansen, ikke på valg. 
Pål Berger, ikke på valg.
Line Eikenes, for 2 år.
Tone Meisdalen, for 2 år.    

Varamedlemmer: 
Erik Holm, for ett år.
Jim Melby, for ett år.

Det ble holdt 3 ordinære og ett ekstraordinært styremøte i 2010. 

arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget for RIO settes sammen av 
daglig leder etter behov. Det har vært hyppige 
møter gjennom hele året.

administrasjonen
RIO sin administrasjon består av daglig 
leder, økonomiansvarlig og styreleder. Andre 
merkantile oppgaver delegeres ut i organisa-
sjonen. 
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rIo i norge
• Finnmark

• Troms 

• Nordland

• Nord-Trøndelag

• Sør-Trøndelag

• Møre og Romsdal

• Sogn og Fjordane

• Hordaland

• Rogaland

• Vest-Agder

• Aust-Agder

• Telemark 

• Vestfold

• Buskerud 

• Oppland

• Hedmark 

• Oslo

• Akershus 

• Østfold

ansatte/frivillige
RIO hadde i 2010 11 ansatte. I tillegg kommer fl ere personer i forskjellige 
tiltak gjennom NAV. All annen innsats gjøres av frivillige.

avdelinger
RIO har mange større og mindre avdelinger. Organisasjonen er i 
kontinuerlig utvikling og vi får stadig fl ere representanter over hele 
landet. Våre representanter jobber i alle landets fylker, på kryss og tvers 
av helseregioner og på tvers av kommunegrensene. 

medlemmer
RIO har valgt å ikke registrere fl est mulig inaktive medlemmer. 
Mange tidligere rusmisbrukere vil ikke stå på noen liste. 
Mange ”aktive” rusmisbrukere er uenig med oss i enkelte 
ting, som for eksempel at rusmidler ikke bør legaliseres. 

RIO jobber for å ivareta rettighetene til alle rusavhengige 
– også de som er uenig med oss. Vi kjemper for at det skal 
være et fungerende hjelpeapparat  beredt til å ta imot de 
som trenger hjelp. Før eller siden vil de fl este med 
rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. 

RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes 
kamp for deres rettigheter. 

RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i 
dem. Vi får henvendelser fra den enkelte saksbehandler i kommunene, 
helsepersonell innen både spesialist- og kommunehelsetjeneste og fra 
direktorat- og departementsnivå. Disse er heller ikke ”medlemmer”, 
men bruker RIO daglig.

ressursen
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon                        

Kan vi stole på Helsedirektoratets anbefalinger angående gravide i 
Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR)?

Skal dette gå 
utover ufødte barn?
Av: Elin lArsEn, riO - rusmisbrukErnEs intErEssEOrgAnisAsjOn

skepsis
Helsedirektoratet offentliggjorde den 28.09.10 et nytt forslag til retnings-
linje for gravide i lAr. riO registrerer med bekymring og skepsis Helse- 
direktoratet sine anbefalinger der de mener at syntetisk opiod er ufarlig for 
foster i mors mage. De anbefaler gravide å vedlikeholde sin lAr-medisin, 
og mener det er mer forsvarlig å øke inntaket enn å trappe ned.

mangel på kunnskap
i dag er det ca 5500 mennesker i lAr - behandling, og behovet antas å være 
større (ca. 7-10 000). Hvorfor er behovet så stort for lAr - behandling? 
riO tror noen av grunnene er at rusbehandling er blitt dårligere med 
årene, dermed søker mennesker seg inn til lAr, siden det er lettere å få 
medisin innvilget enn å få opphold på en rusinstitusjon. Det er mangel på  
kunnskap og kompetanse blant mange ansatte i spesialisthelsetjenesten 

og kommunene om hva rusavhengighet er. Etter- 
vernet uteblir, og rusbehandling er på anbud 
der kvaliteten kan forringes da det billigste 
tilbudet får tilslag. ventetiden på behandlings-
plass øker og køene vokser.

Fornuftig og nødvendig
riO synes lAr er et godt supplement i rus-
behandling, men modellen har rom for store 
forbedringer. riO vet at det er mulig å behandle 
rusavhengige, men da må fundamentet være 
forsvarlig. riO mener at Helsedirektoratets  
anbefalinger er feil vei å gå. vi mener de vil 
medføre en flytting av fornuftige og nødvendige 

                               Nr. 1 2011 

hjemmesiden og 
ressursen
Hjemmesiden til RIO har gjennomgått 
store forandringer i 2010, med både ny 
design og oppbygging. Ressursen som er 
RIO sin egen avis har også fått ny design 
og kommer ut fl ere ganger i året.    

Alle utgivelsene fi nnes på www.rio.no.

Av: Elin lArsEn, riO - rusmisbrukErnEs intErEssEOrgAnisAsjOn

skepsis
Helsedirektoratet offentliggjorde den 28.09.10 et nytt forslag til retnings-
linje for gravide i lAr. riO registrerer med bekymring og skepsis Helse-
direktoratet sine anbefalinger der de mener at syntetisk opiod er ufarlig for 
foster i mors mage. De anbefaler gravide å vedlikeholde sin lAr-medisin, 
og mener det er mer forsvarlig å øke inntaket enn å trappe ned.

mangel på kunnskap
i dag er det ca 5500 mennesker i lAr - behandling, og behovet antas å være 
større (ca. 7-10 000). Hvorfor er behovet så stort for lAr - behandling? 
riO tror noen av grunnene er at rusbehandling er blitt dårligere med 
årene, dermed søker mennesker seg inn til lAr, siden det er lettere å få 
medisin innvilget enn å få opphold på en rusinstitusjon. Det er mangel på 
kunnskap og kompetanse blant mange ansatte i spesialisthelsetjenesten 

og kommunene om hva rusavhengighet er. Etter- 
vernet uteblir, og rusbehandling er på anbud 
der kvaliteten kan forringes da det billigste 
tilbudet får tilslag. ventetiden på behandlings-
plass øker og køene vokser.

Fornuftig og nødvendig
riO synes lAr er et godt supplement i rus-
behandling, men modellen har rom for store 
forbedringer. riO vet at det er mulig å behandle 
rusavhengige, men da må fundamentet være 
forsvarlig. riO mener at Helsedirektoratets 
anbefalinger er feil vei å gå. vi mener de vil 
medføre en flytting av fornuftige og nødvendige 
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frivillighet er veien til målet
RIO har som mål å påvirke fagfolk, byråkrater 
og politikere til å legge til rette for bedre og 
mer helhetlige tjenester for rusavhengige. 

For å være sterke nok og mange nok til å 
påvirke, er RIO heldig som kan basere virksom-
heten på stor grad av frivillighet.

// Ekte engasjement og 
troen på at det nytter er 
drivkraften i rIo //

Fo
to

: M
or

te
n 

N
or

m
an

n 
Al

m
el

an
d,

 s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



RIO ÅRSRAPPORT 2010 | 9

aktiviteter
RIO får svært mange henvendelser fra brukere, pårørende, politikere og 
personer som jobber i de forskjellige systemene. RIO sine representanter 
møter årlig flere tusen brukere gjennom egne nettverkskafeer, Idrett MOT 
Rus, besøk på ulike behandlingsinstitusjoner, i møter med enkeltpersoner 
og gjennom annen kontakt som sosiale media, e-post og telefonsamtaler.

RIO har også i 2010 vært engasjert på et stort antall arenaer over hele 
landet, i styringsgrupper og utvalg på alle nivåer, i flere rusforum og rus-
politiske råd, i undervisning på høgskoler og i sensorarbeid i forbindelse 
med enkelte rusutdanninger. Vi følger i noen tilfeller opp enkeltbrukere, 
og vi sitter i flere ansvarsgrupper. I enkelte av disse gruppene har noen 
av oss også hatt rollen som koordinator.

På de neste sidene følger en mer detaljert oversikt over våre aktiviteter
i 2010. Vi har laget en oversikt som beskriver aktiviteten vår i kommuner, 
spesialisthelsetjeneste, NAV, fylker og på nasjonalt og internasjonalt 
nivå. 

Denne måten å beskrive detaljert aktivitet på 
er ny for oss, og rapporteringsrutinene er enda 
ikke gode nok til at vi har fått med alt som er 
gjort rundt omkring i landet. Det er en konkret 
målsetning for 2011 å forbedre disse rutinene. 

Når det er sagt så er det også på sin plass å 
poengtere at den samlede oversikten for 2010 
gir et godt og riktig bilde av organisasjonens 
aktivitetsnivå. 

Beskrivelsen varierer mellom ren oppramsing av 
aktiviteter og noe mer detaljert beskrivelse av 
arbeidsoppgavenes innhold. 

De aktivitetene vi beskriver her kommer i til-
legg til all vår daglige løpende kontakt med 
brukere, pårørende, ansatte i kommuner og 
spesialisthelsetjeneste og politikere.
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•  Våre egne brukerstyrte tiltak og prosjekter
 Herunder lokal rehabilitering og behandling; 
 Eksempler: Cannabisprosjektet, Kafé X, 
 Likemannsarbeid i flere kommuner, RIO sin
 rusfri bolig og annet boligsosialt arbeid.

Internasjonalt 
• 	styremedlem i Europe against drugs 
 (EURAD). Jobber for å samle et rusfritt 
 nettverk i Europa (”Recovering addicts  
 network in Europe, RANE.”), og for å   
 fremme brukerstemmen i EU. 

•  Møter med EURAD i Brussel. Innlegg og   
 panel i Pompidou-gruppa i Europarådet med  
 fokus på misbruk av sentralnervestimulerende  
 midler i Europa. 

•  HoPe. Etablering av et nettverk for bosteds- 
 løse i Europa, samarbeider med FEANTSA.

•  reiseleder på Fagrådet innen rusfeltet i  
 Norges studietur til Stockholm. Arlington  
 House, London. Et stort ”shelter” for bosteds-  
 løse. Studiebesøk.

•  Cardboard Citizens. Senter for Forum   
 teater, workshops for hjemløse i England. 
 Opplæring i å lede forumteater prosesser,  
 deltakelse i workshops, møter og erfarings- 
 utveksling med brukere og ansatte i
 organisasjonen.

// Vi underviser, foreleser og holder 
foredrag om alt som berører rus-
avhengige i hele Norge //

aktivitetsoversikt 2010
Våre representanter har jobbet på kryss og tvers i hele norge i tillegg til mye lokalt engasje-
ment med forskjellige tiltak. Vi jobber ut i fra flere perspektiver:

• 	aktiviteter opp i mot myndighetene   
 og de offentlige systemene med tanke   
 på brukernes rettigheter. Dette vil si at vi 
 i tillegg til det rent interessepolitiske 
 arbeidet også sitter i svært mange råd, 
 utvalg og arbeidsgrupper i direktorat,   
 kommuner, prosjekter, NAV, spesialist-  
 helsetjeneste og annet.

•  samarbeid med det offentlige og andre 
 brukerorganisasjoner om flere forsøk og 
 prosjekter, herunder sitter vi i arbeids- og  
 styringsgrupper i forbindelse med bolig-  
 sosialt arbeid, Koordinerende Tillitsperson 
 – forsøket i flere kommuner og flere andre
  tiltak som for eksempel har sprunget ut av 
 Kvalifiseringsprogrammet og Lavterskel
 arbeidsrettede tiltak. 

•  selvhjelps- og likemannsarbeid i blant 
 egne medlemmer og andre personer over  
 hele landet. 

•  Undervisning. Vi har i det siste jobbet 
 mye med å få brukerperspektivet inn i 
 utdanningene, og kan vise til omfattende  
 samarbeid med høgskoler over hele landet.  
 RIO har studenter i praksis fra disse, med  
 RIO praksisveiledere godkjente av høg-  
 skolene. Nytt i 2010 var undervisning/   
 videreutdanningstilbud innen rus og psykisk
 helse med betydelig innslag av brukermed-
 virkning både i planlegging av pensum, 
 praktisk gjennomføring og selve under-
 visningen. I samarbeid med Universitetet i
 Tromsø. Oppstart med første desentraliserte
 utdanning var i februar/mars 2010.
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nasjonalt
•  Vi er med i arbeidsgruppa som utarbeider  
 ny prioriteringsforeskrift i Helsedirektoratet. 

•  Vi sitter også i nasjonal strategigruppe:   
 Strategigruppe 2 der ledere fra alle helse- 
 regionene sitter sammen med Helsedirekto- 
 ratet og Helsedepartementet.

•  Vi jobber opp mot stortingspolitikere og  
 aktuelle departementer gjennom høringer  
 og gjennom å gi råd til løpende prosjekter. 

•  Vi underviser, foreleser og holder foredrag  
 om alt som berører rusavhengige i hele   
 Norge. Det siste året har RIO undervist,
  holdt  kurs og hold foredrag for KS i mange  
 kommuner. 

•  Vi har bidratt med foredrag på nasjonale 
 KS samlinger og med det nådd veldig mange  
 kommuner med våre erfaringsbaserte faglige  
 betraktninger der også rådmenn, lokale   
 politikere og ordførere har vært til stede.

•  Foredrag for Ungdom Mot Narkotika, 
 om rusmidler. 

•  Innlegg på stortinget med 
 Thorvald Stoltenberg.

•  Innlegg på aUF sin sommerleir. Innlegg  
 sammen med Thorvald Stoltenberg. 
 Kommentarer til Stoltenberg rapporten.

•  Fagrådet. Vi har hatt en representant i 
 styringsgruppa for Fagrådet innen rusfeltet 
 i Norge.

•  Idrett Mot rus. Vi sitter i sentralstyret og  
 er med på å organisere Idrett MOT Rus i flere  
 fylker. Medvirket og deltok i Idrett mot rus  
 sitt nasjonale arrangement, Valhall, Oslo.

•  Vi er med i styringsgruppa og sentral 
 referansegruppe for Koordinerende   
 tillitsperson-forsøket.

•  Vi har levert diverse høringsuttalelser som  
 berører rusfeltet.

•  Vi har deltatt i arbeid med LAR- 
 retningslinjer i Helsedirektoratet.

•  riktig retning. Nasjonalt samarbeids-
 forum for brukerorganisasjonene innen   
 rusfeltet. 5 årlige samlinger med det formål  
 å skrive en håndbok i brukermedvirkning. 
 Arbeidet fortsetter i 2011.

•  erfaringsnettverk. Brukerorganisasjonene  
 innen rusfeltet og Helsedirektoratet. 4 årlige  
 møter/ samlinger; gjensidig informasjons- 
 utveksling og utviklingsarbeid.
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•  Kontaktutvalget. Arbeidsdepartementet,  
 arbeidsutvalget.  

•  samarbeidsforum for fattigdomsorganisa- 
 sjoner, Batteriet, Kirkens Bymisjon. 

•  Planlegging og organisering av møter i 
 kontaktutvalget med arbeidsministeren. 
 4-5 årlige samlinger.

•  Makt og muligheter. 2 årlige konferanser.

•  actis. Samarbeidsorgan for rusfeltet. 
 Styremøter. Årsmøte.

•  sKan. Samarbeidsnettverk for Kvinner i  
 alkohol og narkotika spørsmål. Styremedlem.

•  aoF. Barn– og ungdoms arbeiderutdanning  
 + Helse – og omsorgsutdanningen.

•  alerIs. Undervisning i boligtiltak for rus og  
 psykiatri.

•  Confex. Dobbeldiagnosekonferanse; 
 Boligsosialt arbeid/ Rusfri Bolig. Foredrag.

•  Fagrådets høring om samhandling:
 ”Alle kan bli Rusfri”. Foredrag.

•  Fra fengsel til Kvalifiseringsprogrammet.  

 Nettverkssamling, Boligsosialt arbeid. 
 Foredrag.

•  Prosjektlederansvar for Hav(B)rus i 
 samarbeid med foreningen ”Alle kan bli  
 rusfri”. Planlagt reise langs hele Norges 
 kysten sommeren 2011, vil omfatte 
 deltakelse for nærmere 80 tidligere 
 rusavhengige.

•  Foredrag nsF (Norsk sykepleierforbund)  
 fagdag, Oslo.

•  Deltagelse i det nasjonale Hiv og Aidsrådet.

sValbarD
Undervisning for videreutdanning i rus- 
problematikk. (Høgskolen i Tromsø)

sør-øst norge
Helse sør-øst
Her jobber vi i ulike samarbeidsprosjekter 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommu-
nene. Et eksempel er samarbeidet mellom 
kommunene i Nedre og Øvre Romerike og 
spesialisthelsetjenesten.
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•  brukerutvalg. Sitter i det regionale   
 brukerutvalget, brukerutvalget ved Oslo   
 universitetssykehus, brukerutvalget syke-
 huset innlandet, på Østfoldklinikken og på  
 A-hus”Gode og Helhetlige pasientforløp”. 
 På A – hus har vi vært med på å utarbeide  
 oppgavefordelinger mellom A-hus og kom- 
 munene. Det har vært flere arbeidsgrupper,  
 vi var med i gruppen rus og psykiatri. 
 Gjerdrum, Ås, Lørenskog, Jessheim og 
 Lillestrøm har vært med. 

•  Vi har jobbet med. Definisjon av sentrale  
 begreper, ansvarsfordeling før mottak ved  
 A-hus, mens pasienten er under utredning  
 og behandling ved A-hus, hva slags ansvar  
 kommunene skal ha, oppfølging av hjemme- 
 boende pasient/brukere, utskrivning.

•   Deltagelse i Regional rusforum.

•  Vi sitter i 30 -40 ansvarsgrupper som bruker 
 representanter.

•  Arbeidsgrupper rundt bygging av nytt 
 sykehus i Østfold

•  Arbeidsgruppen for Lærings- og mestrings-  
 senteret ved sykehuset Østfold.

•  Arbeidsgruppe planlegging av ny 
 avgiftningsenhet ved sykehuset Østfold, og  
 forbedring av eksisterende avgiftningsenhet.

•  Vi underviser brukere ved Dagenheten, 
 Sykehuset Østfold, 3 – 4 ganger i året. Vi  
 underviser i individuell plan, klagegang og  
 generelt om rettigheter og plikter, samt   
 andre spørsmål brukerne tar opp.

aKersHUs
I Akershus jobber vi opp mot de fleste kom-
munene i mange sammenhenger. Vi sitter i 
prosjekt ”forpliktene samhandling”, et stort 
prosjekt som skal gå over 3-5 år. For de mest 
psykisk syke med og uten rusproblemer. 
I prosjektet er Øvre og Nedre Romerriket, 
Eidsvoll, Fet, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, 
Skedsmo, Rælingen og Jessheim kommune. 
Vi møtes et par ganger i mnd, det er opp-
læringsdager og seminarer med ulike tema.
Brukerutvalg NAV Ås.

RIO =
Kompetanse
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bUsKerUD

•  Samarbeid med Fylkesmannen for å være  
 brukerrådgivere innen rus og psykiatrifeltet.

•  Representant i klinikk for psykisk helse og rus  
 i brukerutvalget for Vestre Viken HF.

•  Representant i brukerrådet for Sykehuset  
 Buskerud, Telemark Sykehus og Kongsberg  
 Sykehus.

•  Representert som brukermedvirkere i deres  
 utforming av en organisatorisk forpliktende  
 samhandlingsmodell mellom Sykehuset 
 Telemark og Notodden Kommune.

•  På Kongsberg Sykehus er vi inne som fore- 
 dragsholdere i SEPREP utdanningen av fag- 
 feltet og har skolert ansatte ved ulike HF og  
 avdelinger innen fagfeltet.

•  Samarbeider med Drammen Kommune, 
 representert i et frivillighetsforum.
 Studiebesøk FRI i Drammen.

•  Konferanse om Individuell Plan – Fylkes-
 mannen i Buskerud. Foredrag.

HeDMarK
Vi jobber her opp mot kompetansesentrene 
og fylkesmennene og når gjennom dette de 
fleste kommunene i regionen. Ellers har vi tett 
samarbeid med Hamar kommune der vi blant 
mye er medlem i Råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og vi er aktive i K8 
nettverket.  

Vi samarbeider gjennom ulike rusforum i 
Hamar, Stange, Elverum, Våler, Løten, Grue, 
Åmot, Trysil, Folldal, Engerdal, Rendalen, Alvdal 
og Stor-Elvdal. I Koordinerende tillitsperson-
forsøket (KTP) er vi med i Tolga, Os og Tynset. 
Vi jobber i R 22 og R 26 som er samlinger for 
ruskonsulenter i Hedemark og Oppland.  

•  etablering av selvhjelpsgrupper, 
 koordineringsgruppe i 3 fylker. Det 
 har vært 3 møter siden mai 2010, hvor vi 
 har deltatt. I denne gruppen sitter Fylkes- 
 mannen i Hedmark, Oppland og Østfold,  
 Regionalt Dobbelt diagnose senter, Korus Øst  
 og Selvhjelp Norge, ved siden av oss.

•  Brukerutvalg NAV i Stange, Hamar og 
 Brumunddal.

•  Forbedringsgruppe Nav Hamar.

•  Forbedringsgruppe Rus Stange.

•  Ruspolitiskhandlingsplan, styringsgruppa,  
 Stange.

•  Dps Hamar, samarbeid med brukere og 
 ansatte.

oPPlanD
Vi sitter i styringsgruppa for Samarbeidsprosjek-
tet mellom kommunene i Valdres, NAV Valdres 
og DPS Gjøvik/Aurdal. I Innlandet jobber vi også 
i R 22 og R 26 som er samlinger for ruskonsu-
lenter i Hedemark og Oppland. 

•  Institusjonsbesøk. Eina behandlingsenter,  
 pratet med pasientene.  

•  etablering av selvhjelpsgrupper, koordi-
 neringsgruppe i 3 fylker. Det har vært  
 3 møter siden mai 2010, hvor vi har deltatt.  
 I denne gruppen sitter Fylkesmannen i 
 Hedmark, Oppland og Østfold, Regionalt 
 Dobbelt diagnose senter, KoRus Øst og   
 Selvhjelp Norge, ved siden av oss.

•  Brukerutvalget, NAV Gjøvik.

•  DPS Gjøvik, samarbeid med brukere og 
 ansatte.

oslo 
I Oslo samarbeider vi med Rusmiddeletaten og 
en rekke bydeler. RIO er et rådgivende organ 
i forhold til kjøp av rehabiliteringsplasser. Vi 
sitter også i referansegruppa for Koordinerende 
tillitspersonforsøket (KTP). Vi samarbeider mye 
med andre aktører som har ulike prosjekter og 
tiltak i Oslo. Trefoldighetskirken og deres arbeid 
for rusavhengige har brukt vår kompetanse 
gjennom mange år.

•  Prosjekt Værestedet. Sitter i styret og  
 arbeidsgruppa for værestedet i Trefoldighet 
 skirken, et værested som er åpent hver   
 lørdag. For rusmisbrukere og de hjelpe-
 trengende, det serveres mat og det er 
 muligheter for en prat og kaffe. 

•  arbeidsgruppe bo satt. Bo Satt er et   
 rusfritt boligtilbud som Frelsesarmeen styrer,  
 hvor vi sitter i arbeidsgruppen sammen med  
 Rettretten, en fra elevator(innsatt), en som  
 jobber i boligene og en fra Kongsvinger   
 fengsel.

•  Sitter i styret på Blå kors.
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•  Oppstart Brobyggerstudiet, Diakonhjemmet  
 høyskole.

•  Innlegg/Høring. Stoltenbergrapporten   
 på Sentrum Scene med Helseministeren, 
 Thorvald Stoltenberg og ulike bruker-
 organisasjoner.

•  Foredrag på dobbeldiagnosekonferanse.

•  Foredrag om bjørnetjenester for rusmiddel- 
 etaten på Ekeberg restauranten.

•  Deltatt på Farmasidagene Oslo. 

•  NAV drift og utvikling, mulighetskonfe-
 ranser. Innlegg. 

•  Diakonhjemmet Høgskole. Debatt med 
 LAR –NET Norge og Forening for Human  
 Narkotika Politikk.

•  Helse og Velferdsetaten. Boligsosialt 
 arbeid. Foredrag.

•  rusmiddeletaten. Boligsosialt arbeid/   
 IP/ Samhandling. Foredrag. Møte i byråds- 
 avdelingen for sosiale saker. Rusmiddel-
 etatens program komité; Boligsosialt 
 seminar.

•  bredtveit kvinnefengsel. Undervisning av  
 innsatte i individuell plan.

•  Foredrag NSF (Norsk sykepleierforbund) 
 fagdag, Oslo.

teleMarK
Prosjekt under borgestadklinikken i skien.
Boligtilbud for de rusavhengige etter behan-
dling.

Vest-agDer
Institusjon besøk. Borgerstad klinikken 
Loland. Nasjonal rusmestring konferanse, 
Kristiansand. ”Ut av tåka” seminar i 
Kristiansand. Foredrag.

VestFolD

•  Fagforbundet, tønsberg. Dobbeltdiagnose  
 i kommunalt perspektiv. Foredrag.

•  Arbeid med rusmiddelpolitisk handlingsplan,  
 Tønsberg kommune.

østFolD
I Østfold har vi undervist i Individuell plan i 
følgende kommuner: Skiptvet, Hobøl, Rakke-

stad, Spydeberg, Fredrikstad, Askim og Trøg-
stad. Vi sitter i brukerrådet for Rus og psykisk 
helse i Halden. I tillegg lager vi i samarbeid med 
Halden kommune en manual om samarbeidet 
”I fra fengsel / institusjon til egnet bolig”. 
I Eidsberg er vi med i prosjektet som heter 
“Fra dag 1”.  I Sarpsborg har vi vårt eget 
“RIO Rusfri bolig” - prosjekt i tett samarbeid 
med kommunen. I tillegg underviser vi på 
høgskoler der kommunale fagfolk videre-
utdanner seg.

•  Foredrag i Trøgstad om forebygging, for 
 kommuneansatte i Østfold fylke.

•  Oppstart av arbeidsgruppe ang. spesielt   
 tilrettelagte boliger. Hvaler kommune.

•  Foredrag for Civitan i Østfold.

•  Likemannsarbeid, reiser med beboere fra  
 Sarpsborg til Buktafestivalen i Tromsø.

•  Likemannsarbeid, reiser med båt med 20  
 brukere til Bragdøya.

•  Bistått brukere hos barnevernet i Sarpsborg.

•  Oppstart på helsesenter med beboer i rusfri  
 bolig (likemannsarbeid).

•  Foredrag om rusfri bolig på høyskolen i   
 Fredrikstad.

•  Seminar med husbanken. Sarpsborg Rådhus.

•  WaYbaCK østfold. Fokus på soningsfanger  
 i Østfold, fadderordning for innsatte. 
 Styremedlem. 

•  brukermedvirkningskonferansen østfold.  
 Foredrag og oppsummering.

•  boligseminar, østfold. Startlån i samarbeid  
 med Husbanken. Foredrag.

•  Brukerutvalg NAV Østfold + AU NAV Østfold.

•  Brukerutvalg NAV Sarpsborg.

•  Vi avholder brukerdialogkonferanser for  
 aktive rusavhengige i Sarpsborg kommune  
 v/Rustjenesten ca. en gang i året. Jevnlige  
 møter med rustjenesten og ettervernet; 
 ca. 4 ganger i året. Sarpsborg kommune.

•  Deltar i prosjektgrupper. Gravide rus-  
 avhengige, Utvalg for et helhetlig tilbud til  
 rusavhengige, Fra fengsel ti kvalifiserings- 
 program (ny), Styringsgruppa til Kirkens  
     Bymisjon/ Lønn som fortjent/ Krambua. 
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•  sarpsborg kommune. Samarbeidsforum  
 for brukerorganisasjoner i Sarpsborg. Vi   
 sitter også til en hver tid i ansvarsgrupper for  
 brukere i Sarpsborg Kommune – inkl.   
 arbeidet med IP for disse. Vi mottar telefoner  
 og har møter med brukere og pårørende,  
 vi er behjelpelig med å skrive klager – og  
 vi engasjerer oss for brukernes generelle 
 rettigheter i byen. 

•  Vi har et tett samarbeid med foreningen  
 ”Alle kan bli rusfri” der vi blant annet har  
 arbeidstiltaksplasser for rusfrie tidligere   
 rusavhengige og bygger rusfri arenaer/  
 værested med samtaler og veiledning. 
 I sommer har vi hatt med 20 tidligere   
 rusavhengige, hvorav mer enn halvparten  
 fra Sarpsborg, på en ukes tur med båten til  
 Kristiansand.

•  styringsgruppa for prosjektet. 
 Ruskoordinator i NAV Fredrikstad

•  Møte om russituasjonen i Fredrikstad. 
 tverretatlig.

•  Heldags workshop for naV- og barne- 
 verns ansatte. Rus, grensesetting, bolig- 
 sosiale problemstillinger. Skiptvet kommune.

•  regionale rusforum i østfold.
 Vi har deltatt på rusforum i Halden og 
 Aremark, indre Østfold, Sarpsborg og   
 Fredrikstad. Dette er heldags samlinger. 
 Vi har deltatt på alle rusforumene som har  
 vært arrangert og har holdt foredrag om  
 ansvarsgrupper. 4 ganger i Halden og Are- 
 mark og Indre Østfold, 2 ganger i Sarpsborg  
 og 1 gang i Fredrikstad.

•  Evangeliesenteret Tv/ skriftlig innlegg 
 Håpets Dør.

•  Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold.

•  Leder i brukerrådet for rus og psykisk helse i  
 Halden kommune.

•  Leder i brukerutvalget ved Skjelfoss 
 psykiatriske senter.

•  aU-rus. Vi deltar her sammen med 
 fylkesmannen, Korus Øst, Høgskolen i 
 Østfold og KS.

•  etablering av selvhjelpsgrupper.
 Det har vært 4 samlinger for Østfoldgruppa,  
 hvor, ved siden av RIO, følgende har deltatt:

 Fylkesmannen, Høgskolen i Østfold, Selvhjelp  
 Norge, Sykehuset Østfold, NAV Østfold,   
 NAV  Rygge, Halden Kommune, Fredrikstad  
 Kommune, Sarpsborg kommune og brukere  
 ifra alle stedene utenom NAV Østfold. RIO  
 har hatt ansvaret for booking av møtested,  
 referater, agenda, innkalling og annet fore- 
 fallende.

•  RIO har også deltatt på kick off konferanser i  
 Hedmark og Oppland. Det har vært møter  
 med ansatte i hjelpeapparatet og brukere  
 hvor RIO har arrangert og/eller deltatt. Det  
 har vært 3 slike møter (Rygge, Halden og  
 Sarpsborg).

•  Etablering av selvhjelpsgrupper, koordi-
 neringsgruppe i 3 fylker, som har hatt 3   
 møter siden mai 2010. I denne gruppen sitter  
 Fylkesmannen i Hedmark, Oppland og Østfold,  
 Regionalt Dobbelt diagnose senter, KoRus  
 Øst og Selvhjelp Norge, ved siden av oss. 

•  Kompetanseutvikling i kommuner.   
 Dette er et samarbeid imellom Korus Øst ,  
 Fylkesmannen i Østfold og RIO.  

•  Vi reiser ut til kommunene for å drive heving  
 av kompetanse innen rusfeltet. Vi har deltatt  
 på dette arbeidet i følgende kommuner   
 i 2010: Hvaler, Hobøl, Spydeberg, Skiptvet,  
 Rakkestad og Trøgstad. Ved siden av dette  
 har vi hatt 3 møter med brukerne i Trøgstad  
 kommune, hvor vi har undervist i individuell  
 plan, klagegang og andre rettigheter og  
 generell kompetanseheving av brukerne. 

•  I Rakkestad har vi arrangert 3 brukerkafeer.  
 Disse møteplassene er et sted hvor brukerne  
 i Rakkestad kommune setter fokus på det  
 som de mener trengs av forbedring arbeid.  
 Vi leder disse dagene.

•  Vi har deltatt i en arbeidsgruppe, sammen  
 med Fylkesmannen i Østfold, NAV Østfold og
 Sykehuset Østfold, hvor vi planla en bruker- 
 konferanse. Vi deltok også med innlegg på  
 samme konferanse 2 ganger, samt at vi ledet  
 en ene dagen av 2 dagers konferansen.

•  Arbeidsgruppe som lager en arbeidsmal   
 i forbindelse med prosjektet “Ifra fengsel og
  institusjon til egen bolig i Halden kommune”.
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•  Fritt Mot i askim. Vi er på dette bruker- og  
 pårørende stedet 2 ganger i året og under- 
 viser i individuell plan, klagegang, rettigheter
 og plikter, samt andre spørsmål som kommer.

•  Samarbeid med Røde kors, Blå kors og 
 Feltpleien.

Vest-norge
Helse Vest
Vi bruker mye tid på behandlings og omsorgs-
institusjoner og ønsker å nevne K46 som et til-
bud vi liker ekstra godt og der vi holdt kurs for 
de ansatte ved prosjektet. Et bra eksempel på 
et godt samarbeid mellom Stavanger kommune 
og spesialisthelsetjenesten. 

•  Vi er også representert i HUSK gjennom at  
 en av våre representanter er ansatt der. 
 Sosialt arbeid er et felt det tradisjonelt er  
 forsket lite på. Det er bakgrunnen for 
 forsøket med Høgskole- og universitets-
 sosialkontor (HUSK), som skal utvikle nye 
 samarbeidsformer mellom forskning, 
 utdanning, praksis og brukere.

•  Vi blir brukt i ulike sammenhenger av 
 Bergensklinikkene. 

•  Vi sitter i styringsgruppen i KORFOR – 
 Regionalt senter for rusmiddelforskning i  
 Helse Vest, har holdt foredrag for DPSer   
 og diverse behandlingsinstitusjoner og sitter  
 i brukerutvalget ved Rogaland A- senter.

•  I region Vest jobber vi tett opp mot fylkes- 
 mennene og holder foredrag på deres 
 seminarer, for eksempel grunnkurs i rus for  
 kommunalt ansatte, alle fylker.

•  Vi er med i politiske debatter og har deltatt  
 aktivt i presse og andre sammenhenger i  
 forbindelse med nedleggelser av 
 behandlingsinstitusjoner i helse Vest.

HorDalanD
Innlegg om fattigdom og rusmisbruk, på torget 
i Bergen. Tema fattigdom, med blant annet 
Velferdsalliansen.

•  Vi er med på å etablere selvhjelpsgrupper i  
 Bergen og andre kommuner.

•  RIO har holdt flere heldags kurs for en rekke  
 kommuner på Vestlandet, blant annet i Odda.

•  Foredrag for en rekke frivillige institusjoner  
 som Batteriet i Bergen.

•  NAV drift og utvikling, mulighetskonferanser.  
 Innlegg.

rogalanD

•  Sitter i styringsgruppe og prosjektgruppe  
 ruspolitisk handlingsplan i Stavanger. 

•  K46, kurs for de ansatte ved prosjektet. 
 Et bra eksempel på et godt samarbeid 
 mellom Stavanger kommune og spesialist- 
 helsetjenesten. 

•  RIO har holdt flere heldags kurs for en rekke  
 kommuner på Vestlandet, blant annet i flere  
 av nærkommunene til Stavanger.

•  Oppfølging for boenheter, som for eksempel  
 Hybelhuset i Stavanger.

MIDt-norge
Helse MIDt-norge

•  Foredrag: Konferansen “ Pepper og Jogge- 
 sko”, Rusbehandling Midt Norge, 2-
 dagers seminar om sentralstimulerende   
 midler, utfordringer med pasienter med   
 psykoser. For kommuneansatte i Midt-Norge.

•  Vi har jobbet mye i spesialisthelsetjenesten  
 og de prosessene som går på helhetlig   
 pasientforløp. Vi har vært aktive i alle kom- 
 munene gjennom den nye Trondheims-
 klinikken som skal dekke hele region Midt-  
 Norge.

•  Vi sitter med 2 personer i brukerutvalge til
 Rusbehandling Midt Norge, Sykehusapotekene,  
 Psykisk helse og Lade behandlingssenter.

•  Vi har vært med i prosjektgruppen Faglig  
 innhold på Trondheimsklinikken. (oppdrags- 
 giver Rusbehandling Midt Norge). Vi har  
 sittet i flere utvalg og prosjektgrupper i   
 forbindelse med Trondheimsklinikken, det  
 har vært hyppige møter i halvannet år.   
 Trondheimsklinikken dekker alle kommuner i  
 Midt Norge.

•  Vi har deltatt på de fleste konferanser i 
 området. Vi har sittet i arbeidsgruppen for  
 fagdag for ansatte i Trondheimsklinikken og  
 samhandlingskonferansen sammen med   
 Korus Midt Norge.
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•  Vi har holdt innlegg på konferanser i regi av  
 Korus og rusbehandling Midt Norge.

•  Vi har deltatt i flere ansvarsgrupper for   
 brukere i NAV.

norD-trønDelag
Vi har holdt kurs for en rekke kommuner i 
Nord-Trøndelag. En hel kursdag i Verdal, et 
foredrag i forbindelse med et samhandlings-
prosjekt mellom Lade behandlingssenter og 
Namsos kommune og et seminar i regi av 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Vi har ellers 
hatt ulike oppdrag fra Fylkesmannen i Nord- 
Trøndelag. Vi har deltatt på arrangementer i 
Namdal kommune og Stjørdal kommune. Disse 
arrangementene har vært i regi av rusbehandling 
Midt-Norge, fylkesmannen for de tre fylkene i 
Midt-Norge, og fagfeltet fra hele landet.

sør-trønDelag
Vi har hatt ulike oppdrag fra Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag. Vi har jobbet med ulike 
prosjekter i og rundt Trondheim.

•  Vi sitter i brukerutvalget til Stavne arbeid  
 og kompetanse, Trondheim Kommune, NAV  
 Lerkendal.

•  Vi sitter i brukerutvalget til Jarleveien hybel- 
 hus, Trondheim Kommune.

•  Vi har deltatt på arrangementer i 
 Trondheim kommune, Klæbu Kommune   
 og Orkanger kommune. Disse arrangement- 
 ene har vært i regi av Rusbehandling Midt- 
 Norge, fylkesmannen for de tre fylkene i  
 Midt-Norge, og fagfeltet fra hele landet.

•  Vi har undervist på HIST, Høgskolen i Sør-  
 Trøndelag, 1. året på Sosionomstudiet og  
 Lukas fagskole, en privat skole som driver med 
 videreutdanning av Sosionomer innen rus.

•  Vi har sammen med Røde Kors startet 
 Cafe-Net, et brukerstyrt treffsted i Trondheim.

•  Vi sitter i arbeidsgruppen for Røroskonferansen  
 2011 på oppdrag fra fylkesmannen Sør Trøndelag.

•  NAV drift og utvikling, mulighetskonferanser.  
 Innlegg.

Møre og roMsDal

•  Vi har hatt ulike oppdrag fra Fylkesmannen  
 i Møre og Romsdal. Vi har jobbet med ulike  
 prosjekter i og rundt Trondheim.

•  Vi har deltatt på arrangementer i Molde   
 kommune. Disse arrangementene har vært  
 i regi av rusbehandling Midt Norge,   
 fylkesmannen for de tre fylkene i Midt   
 Norge, og fagfeltet fra hele landet.

•  samhandlingskonferansen, Molde.
 Boligsosialt arbeid. Foredrag.

norD-norge
Helse norD
En RIO-representant er nestleder i Regionalt 
brukerutvalg for Helse Nord RHF og medlem i 
arbeidsutvalget.

•  Medlem i følgende arbeidsgrupper
 Utarbeidelse av regional plan for redusert og  
 riktig bruk av tvang innen psykisk helsevern.
 Innføring av elektroniske egenandeler   
 i Nord-Norge, Styringsgruppa.
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•  Prosjekt ”Verdibasert hverdag”.

•  Rullering av handlingsplan rus. 

•  Hålogalandsprosjektet – overføring av   
 sykehusfunksjoner innen psykisk helsevern  
 for pasienter over 18 år.

•  Medlem i brukerutvalget, 
 Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

•  Arbeidsgruppe nye Narvik sykehus.

•  Arbeidsgruppe IP - kommunene UNN / 
 Helse Nord.

•  Medlem i brukerutvalget, Sykehusapoteket  
 UNN.

•  Diverse samarbeid med Kompetansesenter  
 Rus Nord.

•  Færingen terapeutiske samfunn. 
 Undervisning.

•  Rus og Psykiatriposten, UNN. Undervisning.

•  Ressursgruppa ved LMS (lærings og 
 mestringssenteret), UNN. I Nord – Norge er  
 det 88 kommuner. Vi har ikke fysisk vært
 tilstede i alle kommunene, men gjennom  
 samarbeid med kompetansesentrene og   
 fylkesmennene har vi vært med på å etablere  
 og medvirke på videreutdanninger, kurs og  
 konferanser som har vært fylkesdekkende. 

FInnMarK
Kommuner vi har hatt aktivitet i gjennom 
samarbeid og møter med tjenester og /
eller brukere er: Alta, Båtsfjord, Hammerfest, 
Karasjok, Kautokeino, Nordkapp, Porsanger, 
Sør-Varanger, Tana, Vadsø.

•  rusforum Finnmark.
 Arbeidsutvalget for rusforum Finnmark. 
 Planlegging av aktiviteter, opplæring og   
 konferanser i Fylket. Vi har holdt foredrag  
 på Rusforum Finnmark i Alta (oktober).  
 Vi har vært innom alle fagfelt og kommuner  
 i Finnmark gjennom deltakelse på rusforum  
 i Alta. Ellers sitter vi i styringsgruppa i ambu- 
 lerende tverrfaglig ungdomsteam der vi har  
 samarbeid øst i Finnmark. Ellers så jobber 
 vi med BUP, politiet og barnevernet i en 
 spesiell sak i Sør-Varanger som dreier seg mot  
 bekymrede foreldre og ungdommene deres.

•  Medlem i styringsgruppa for Finnmarksnett- 
 verket. Medlem i referansegruppa for Finn- 
 marksklinikken

•  Medlem i styringsgruppa for LAB-prosjektet/ 
 Blåmandag/Møteplassen i Porsangermøter i 
 regi av Helse Finnmark, bl.a. virksomhets- 
 planlegging møter med klinikkledelsen, 
 rus og psykiatri. Nær kontakt med flere 
 prosjekter i forskjellige kommuner).

// Gjennom samarbeid med kompetansesentrene 
og fylkesmennene har vi vært med på å etablere 
og medvirke på videreutdanninger, kurs og 
konferanser som har vært fylkesdekkende //



RIO ÅRSRAPPORT 2010 | 21

•  Varamedlem i brukerutvalget i Helse Finnmark.

•  Høgskolen Finnmark, undervisning og 
 praksisveileder for sosionomstudiet.

•  Samarbeid med boligprosjekt Alta.

•  Samarbeid med brukertiltaket Blåmandag i  
 Lakselv.

•  Heldags workshop for naV ansatte.   
 Rusfri bolig, grensesetting, boligsosiale   
 problemstillinger. Hammerfest kommune.

troMs
Kommuner vi har hatt aktivitet i gjennom 
samarbeid og møter med tjenester og /
eller brukere er Balsfjord, Bardu, Harstad, 
Lyngen, Tromsø.

•  Likemannsarbeid, reiser med beboere fra  
 Sarpsborg til Bukta festivalen i Tromsø. 

•  KTP – Koordinerende Tillitsperson. 
 Medlem styringsgruppa, Tromsø.

•  Brukerbasen bo- og oppfølgingstiltak. 
 Leder styringsgruppa, Tromsø.

•  lyngen kommune. Rusmiddelpolitisk 
 handlingsplan.

•  Brukerrådet NAV Tromsø.

•  Mottok Tromsø Kommunes likestillingspris  
 2010 (Kafé X).

•  Medlem i
 - Brukerråd Rus Psykiatri Tjenesten Tromsø
 - MAT-Miljøarbeidertjenesten Tromsø 
 - Brukerråd kommunale boliger Tromsø
 - Arbeidsgruppe Hardbrukshus Tromsø
 - Arbeidsgruppe Ørretholmen Tromsø
 - Arbeidsgruppe Rusfrie boliger, Tromsø
 - Arbeidsgruppe Natthjemmet, Tromsø
 - Ut på Tunet-Grønn Hverdag
 - Ressursgruppe LAR Tromsø
 - Høgskolen Tromsø, undervisning
 - Sensor på Rus og Psykiatri videreutdanning

•  Møter og diverse samarbeid med
 Batteriet, Lion´s, Tromsø arbeider lag,   
 Breivang v.g.s Helse og sosial linje, 
 Barnevernet Tromsø, Boligprosjekt Alta,
 Røde Kors, Kirkens sosialtjeneste Huset,
 Krem, Tromsprodukt, Tromsø internasjonale
 filmfestival, Tromsø open air festival, Tromsø

 studentforening, Driv, Hålogaland teater,
 Tromsø kulturhus, Tromsø idrettslag, 
 Tromsdalen fotball, Tromsø Storm, BK- 9000,
 Tromsø Provincialloge, Rebekka Loge nr 71
 Tromsø, Blåmandag fra Lakselv kommune,  
 Odd fellow.

•  Internundervisning, Rus og psykiatritjenesten  
 Tromsø kommune.

•  Undervisning  Aleris Ungplan, Tromsø.

•  Styringsgruppa i kvinnenettverket CORA,  
 Tromsø. Kvinnenettverket Cora er et 
 samarbeid mellom RIO,  Kirkens Sosial-  
 tjeneste HUSET, Røde Kors Nettverk, Kirkens  
 Bymisjon og MARBORG.

•  Ressursgruppe i forbindelse med omorgani- 
 sering av Sosialmedisinsk senter / Lar i Tromsø.

•  Medlem i styret for Kirkens Sosialtjeneste  
 Huset, Tromsø.

norDlanD
Kommuner vi har hatt aktivitet i gjennom 
samarbeid og møter med tjenester og /
eller brukere er Fauske, Bodø, Andøy, 
Brønnøy, Narvik, Sortland, Vågan, Øksnes.
Vesterålen med utgangspunkt i Øksnes 
kommune.

•  leder av styringsgruppa for 
 prosjektene
 - KTP-prosjektet, Koordinerende Tillitsperson.
 - Fra bruker til kvalifisert arbeidstaker   
   (STYRK)
 - Utdanningsprosjektet; Studiet Rus og   
   psykisk helse

•  Lavterskel brukerrettede arbeidstiltak.

•  BrukerHuset, bo- og oppfølgingstiltak.

•  Samarbeidsmøter i Øksnes ang. prosjektet  
 RIO rusfri bolig.

•  Etablering av kommunalt brukerråd, 
 Sortland kommune.

•  Fagskolen Narvik, undervisning.

•  Videreutdanning i rus. Øksnes og Vesterålen. 

•  Undervisning. For Universitetet i Tromsø.

•  Sensor på Rus og Psykiatri videreutdanning.

•  Politihøgskolen i Bodø, undervisning.
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Idrett Mot rus
IMR er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og ble arrangert over hele 
landet for 11. gang i september 2010. Noen steder i landet er dette også 
et ukentlig tiltak, i et samarbeid mellom RIO, Civitan, lokal idrett, ulike 
institusjoner og andre. 

Enkelte steder arrangeres det også vinteraktivteter. Både i 2009 og 2010 
ble det avviklet et nasjonalt IMR-arrangement i Oslo, med brukere fra 
forskjellige deler av landet. 

boligsosialt brukerfokus
Fokusområdet / tiltaket “Boligsosialt bruker-
fokus” er en videreføring av prosjektet med 
samme navn, som har vært delfinansiert av 
Husbanken. Den totale innsatsen gjenspeiles 
ikke i dette avsnittet, aktiviteten må sees i sam-
menheng med arbeidet som er beskrevet under 
de enkelte fylker og på nasjonalt nivå.

rIo rusfri bolig

•  Nasjonalt pilotprosjekt: 
 Prosjektlederansvar som innebærer 
 oppfølging og medvirkning i utviklingen av  
 RIO Rusfri boligkonseptet – etter opprinnelig  
 oppdrag fra KRD

•  Sarpsborg kommune: 
 Jevnlige møter i arbeidsgruppa, møter med  
 beboere, Høgskolen i Østfold i forhold til  
 evaluering, referansegruppe og lokale 
 seminarer arrangert av arbeidsgruppa, m.m.

•  Øksnes kommune/ Øksnes Asvo a/s: 
 Innledende møtevirksomhet i forhold til 
 opprettelse av RIO Rusfri Bolig, region   
 Vesterålen, Lofoten. Formell oppstart av 
 boligprosjektet februar 2011.

Miniprosjekt ”startlån” 
I tett samarbeid med Husbanken. Utvikling, 
organisering og gjennomføring av Startlån – 
seminar for brukerorganisasjoner, individuelle 
brukere og ansatte i diverse kommunale tiltak.  
Kunnskaps spredning og diskusjon om bruken 
av Startlån som boligsosialt virkemiddel.

prosjekter & tiltak

// Det er en stor etablert gruppe rus-
avhengige i tilfriskning som bruker 
Kafé X daglig. antall brukere øker hele 
tiden og er nesten fordoblet fra 2009 
til 2010 //

Fo
to

: M
or

te
n 

N
or

m
an

n 
Al

m
el

an
d 

, s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Vi ønsker i utgangspunktet ikke å drive prosjekter eller egne tiltak, men av og til har vi så gode ideer og så 
stort engasjement at vi ikke klarer å la være. samtidig har vi stor nytte av de erfaringene slikt arbeid gir oss. 
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med vårt lokale NAV kontor. Dette, samt at det 
er en naturlig utskiftning av brukergruppen, 
gjør at kafeen er i stand til å gi et tilbud til alle 
som tar kontakt.

oppsummering
Kafé X er blitt et skoleeksempel på hvordan få 
brukermedvirkning til å fungere i forhold til å la 
mennesker i en rehabiliteringsfase ta tak i egen 
fremtid, og kafeen opplever å bli brukt som mal 
og bevis på at det er mulig i forhold til å starte 
opp lokale kafeer/ brukerstyrte hus rundt om i 
hele landet. 

Kafé X i 2010 opprettet flere plasser for 
arbeidspraksis, dette i tett samarbeid med NAV. 

Kafé X ønsker å være et utstillingsvindu, for på 
den måten kunne rekruttere flere brukere til 
arbeid med brukermedvirkning på systemnivå i 
Tromsø og omegn.

les mer  om dette tiltaket på 
www.kafex.no

 Kafé X
 Kafé X er et nettverkstilbud til tidligere rusmisbrukere,   
 mennesker med psykiske problemer, og andre vanskelig- 
 stilte. Kafé X ønsker også at alle Tromsø sine innbyggere 
skal benytte seg av kafé X, på lik linje som de bruker resten av kafe tilbudet 
i Tromsø, bare på den måten vil kafé X kunne ha den misjonen RIO ønsker.

Kafé X er pr 2010 den i Tromsø kommune som gir det største bidrag i 
forhold til rehabiliteringen av tidligere rusavhengige.

Ustabile eller manglende sosiale nettverk og fritidsproblemer represen-
terer noen av de største problemene med å bli (re)habilitert. Kafé X har 
vist seg som et meget effektivt tiltak for å bedre på dette.

Det er en stor, etablert gruppe av rusavhengige i tilfriskning som bruker 
kafeen til daglig, og antall brukere øker hele tiden, og er nesten fordob-
let fra 2009 til 2010, noe som sier oss hvor stort behovet for et slikt tilbud 
i Tromsø er.

Tilbudet Kafé X er eid av RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, og 
er drevet i samarbeid med MARBORG og Tromsø kommune ved Rus og 
Psykiatritjenesten.

Kafeen er en del av den totale rehabiliteringen for rusmisbrukere i Tromsø 
kommune, og startet opp som et prosjekt under RIO i 2003 - 2004, og ble 
da drevet som et prosjekt tuftet på dugnadsånd, dette frem til den i 2007 
ble støttet med prosjektmidler fra direktoratet. Det gjorde at vi kunne 
utvide åpningstiden fra tre dager i uka til seks dager, samt at kafeen ved 
hjelp av lønnsmidler fra NAV kunne ansette en daglig leder, og utvide 
åpningstidene og aktivitetsnivået. 

Fra og med 2010 er I perioden 2010 – 2013 kafeen inne i økonomiplanen 
for Tromsø kommune med kr 450 000-. Disse midlene er absolutt nød-
vendige for å kunne drive tilbudet videre etter at prosjekttilskuddet fra 
Helsedirektoratet bortfalt fra 2009. I tillegg bruker RIO og MARBORG 
flere hundre tusen kroner i året på å holde tilbudet gående. Flere detaljer 
omkring det økonomiske samarbeidet vil bli offentliggjort i egen rapport 
på Kafeens egne hjemmesider. 

Kafé X har pr. i dag to ansatte, og i tillegg flere frivillige som legger ned 
rundt 150 timer med frivillig arbeid hver uke.

Kafé X mottok fribilletter til div sports og kulturarrangementer i Tromsø 
for ca kr 300 000,- i løpet av 2010.

Kafé X har hvert år hatt en stor utvikling i tilbud og tjenester, dette i 
samsvar med at vi har fått flere brukere og frivillige å serve. Vi har i løpet 
av 2010 opplevd en fordobling av vår brukergruppe, og nærmer oss nå 
på det meste ca. 600 enkelt besøk pr mnd. Vi har over 7 000 enkeltbesøk 
pr. år fordelt på over 100 brukere. Kafeen opplever hvert år utskiftning av 
deler av brukergruppen, samt at de alle fleste av våre frivillige går videre 
i sin rehabilitering og kommer i gang med skole, jobb eller annen positiv 
aktivitet. 

Kafé X har som målsetning å klare å få våre frivillige videre i sin rehabili-
tering i løpet av det året de kan jobbe hos oss, og da gjerne i samarbeid 
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Antall klienter eller brukere i 2010 har 
vært 37 (12 jenter, 25 gutter). Seks av disse 
har vært innsatte i Tromsø fengsel. Flere av 
brukerne har i tillegg blitt motiverte til å ta 
kontakt med andre deler av hjelpeapparatet 
(psykolog, ruspoliklinikk og institusjonsopp-
hold). 

Tiltaket har samarbeidet godt med andre 
instanser i Tromsø som Utekontakten, LAR-
teamet, Kriminalomsorgen, Sosialmedisinsk 
senter og Avd. for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (UNN) Samarbeidet har 
bestått i samarbeid rundt enkeltklienter, 
rådgivning og internundervisning om 
cannabisproblematikk.

Cannabistiltaket
RIO har siden 2006 tilbudt behandling til cannabis-
avhengige i Tromsø. Behandlingstilbudet har vært et 
samarbeid mellom Tromsø kommune ved rus og 
psykiatrienheten (kontorplass) og RIO. 

I 2010 har RIO også åpnet opp for behandling av andre typer 
avhengighet enn cannabis (alkohol, amfetamin m. m). Tilbudet har 
bestått av ukentlige individuelle samtaler og NADA akupunktur. 

Tilbudet har vært og er et lavterskeltilbud der man ikke trenger 
henvisning for å få time. Det blir ikke skrevet journal eller sensitive 
personopplysninger noe sted og bruker selv bestemmer behandlings-
tid. Dette har ført til at brukere som ikke før har tatt kontakt med 
hjelpeapparatet har tatt kontakt. Også brukere som ikke lengre har 
tillit til eller har “gitt opp” har tatt kontakt og lykkes i sin 
rehabilitering. 

I tillegg til individuell behandling har det vært holdt foredrag og 
undervisning i en rekke kommuner om skadevirkninger av cannabis 
og behandling av cannabisavhengighet. Det er også utviklet og 
holdt dagskurs i cannabisproblematikk og behandling av cannabis-
avhengighet. 

behandlingsmanual og spørreskjemaer er lagt ut på www.rio.no
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resultatregnskap 2010
Driftsinntekter og driftskostnader  note        2010  2009

Tilskudd fra stat       

Tilskudd fra fylkesmenn         

Tilskudd fra fylkeskommuner         

Tilskudd fra kommuner      

Tilskudd fra andre          

Gaver        

Andre inntekter         

sum driftsinntekter      

 

Lønn og personalkostnader    2/3

Avskrivning på driftsmidler      6 

Andre driftskostnader       2 

sum driftskostnader     

Driftsresultat          

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt bank       

Annen renteinntekt

Annen rentekostnad                

Resultat av finansposter 

          

ordinært resultat         

Årsresultat           

5 448 991

 605 738

25 000

1 304 500

13 768

127 275

44 500

7 569 772

4 146 465

40 716

3 359 489

7 546 670

23 102

12 653

340

12 313

35 415

35 415

5 503 839

717 630

  806 069

73 368

78 476

4 000

7 183 382

3 995 030

40 716

2 970 925

7 006 671

176 711

14 070

 317

13 753

190 464

190 464
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balanse 2010
       note         2010         2009

Varige driftsmidler      

Driftsløsøre, inventar og annet utstyr     6        

sum varige driftsmidler         

     

Fordringer       

Kundefordringer        

Andre fordringer          

sum fordringer         

 

omløpsmidler   

Bankinnskudd        4  

sum omløpsmidler

       

sum eiendeler       

egenkapital og gjeld      

opptjent egenkapital       

Egenkapital       5      

Overskudd       5        

sum egenkapital        

gjeld

Leverandørgjeld            

Skyldig offentlige avgifter           

Annen kortsiktig gjeld    7    

sum kortsiktig gjeld

        

sum egenkaptal og gjeld

 86 150

  86 150

 358 591

 358 591

 2 673 087

 2 673 087

3 117 828

835 232

35 415

870 647

163 251

487 544

1 596 386

2 247 181

3 117 828

 126 866

  126 866

7 247

 78 476

 224 043

 2 983 499

 2 983 499

3 334 408

644 768

190 464

835 232

 77 967

414 315

2 006 894

 2 499 176

3 334 408

eiendeler
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noteopplysninger
note 1 - regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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

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

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. 

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

skatt 
Organisasjonen er en skattefri organisasjon.

note 2 - ansatte, godtgjørelser m.m

lønn og godtgjørelser til ansatte og frivillige

Lønninger    

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Andre lønns- og personalkostnader

sum

Antall årsverk sysselsatt pr. 31.12.

2010

3 388 425

599 436

142 213

16 391

4 146 465

9,5

2009

3 251 768

568 708

124 059

50 495

3 995 030

10
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godtgjørelser til daglig leder

Lønn    

Innskuddspensjon (OTP)

Fri bil 

Annen godtgjørelse

sum

Det er ikke utbetalt honorar til organisasjonenes styre.

2010

494 432

16 660

92 160

4000

607 252

revisor

Kostnadsført revisjonshonorar     

Andre tjenester

sum

2010

48 750

 6000

54 750

note 3 - obligatorisk tjenestepensjon

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

note 4 - bundne midler

Pr. 31.12. hadde organisasjonen bundne midler med 
kr. 280 098. Skyldig skattetrekk utgjorde kr. 280 098.
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note 5 - egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2010

Årets resultat     

egenkapital pr. 31.12.2010

835 232

35 415

 870 647

note 6 - driftsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.2010

Tilgang     

Avgang

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2010

bokført verdi pr. 31.12.2010

Årets avskrivning

Avskrivningsplan 5 år lineært

203 582

0

0

117 432

86 150

40 716

note 7 - annen kortsiktig gjeld

Kompensasjon for kostnader til merverdiavgift, kr. 171.377,  
er avsatt til aktiviteter i 2011. Årsaken er at tildelingen ble 
gjort så sent som 10. desember 2010 .
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årsberetning 2010
virksomhetens art og lokalisering
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en frivillig politisk nøytral 
organisasjon som arbeider for å ivareta interessene til alle som har eller har hatt 
problemer på grunn av eget eller pårørendes rusmisbruk.

fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt 
drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

redegjørelse for årsregnskapet
Organisasjonen er ikke utsatt for særskilte faktorer som påvirker organisasjonen 
ut over hva som er vanlig for en organisasjon i denne bransjen. Det er ikke fore-
tatt spesielle strategiske endringer i 2010 med tanke på satsningsområder.  Det er 
heller ikke foretatt vesentlige strukturelle endringer i 2010.

Driftsinntektene økte fra kr. 7.183 i 2009 til kr. 7.570 i 2010. Årsresultatet var kr. 190 
i 2009 og kr 35 i 2010. Organisasjonen har i samsvar med økningen i inntektene 
også hatt økning i lønns-og personalkostnader, tilsvarende kr. 151.  
(Tallene er oppgitt i hele tusen.)

arbeidsmiljø og likestilling
Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år har vært 116 dager som 
utgjør omtrent 5 % av total arbeidstid i året.

Organisasjonen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling 
mellom kvinner og menn. Av organisasjonens 11 ansatte er 5 kvinner. Organisasjo-
nens styre består av 2 menn og 3 kvinner.

RIO sitt hovedkontor i Kongensgt. 2, Oslo har i 2010 blitt tilrettelagt for funksjons-
hemmede.

// rIo sitt hoved-
kontor i Kongensgt. 2 
i oslo, har i 2010 blitt 
tilrettelagt for 
funksjonshemmede //
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// samhandlingsreformen fikk mye oppmerksomhet i 2010. 
rIo ser med gru fram til at kommunene tvinges til å samhandle bort 
tjenestetilbudet til rusavhengige. allerede i dag er det en tydelig 
tendens til at oppfølging av denne gruppen nedprioriteres. Uten klar 
øremerking av midler vil tilbudet bare bli dårligere og dårligere. //
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// I en såkalt opptrappingsperiode med en såkalt opptrappingsplan 
ser vi at myndighetene fortsetter å organisere seg bort fra fokuset på 
rus og rusavhengighet som et eget felt. For en gruppe som er totalt 
avhengig av et tilstrekkelig sosialfaglig fokus er det en katastrofe å bli 
spist opp av de generelle helsetjenestene. // 
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