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forord

mestringssituasjoner med bakgrunn i den 
enkeltes ressurser og interesser. De som 
administrerer aktivitet ute i samfunnet kan 
bli de beste behandlerne gjennom å tilrette-
legge for aktivitet for rusavhengige med ulikt 
ståsted.

RIO har troen på at alle kan bli rusfrie og troen 
har ikke blitt mindre med årene. Alle må få 
muligheten. I RIO er det nok eksempler på at 
alt er mulig. Dette formidler vi gjennom å dele 
våre solskinnshistorier satt inn i ett bredt faglig 
perspektiv.

Vi ser også at brukermedvirkning er i en positiv 
prosess. Politikere, fagpersoner og byråkrater 
setter for hvert år mer pris på vår likeverdige 
kunnskap. Vi tør å mene og ser at et lite tråkk 
på tærne skaper gode relasjoner på lang sikt. 
RIO har gjennom hele 2011 hatt fokus på 
ressursene hos den rusavhengige. Vi har hatt 
fokus på motivasjon der vi snur alt på hodet 
og spør om fagfolkene er nok motiverte til å 
motivere den rusavhengige i riktig retning. 
Fagpersoners største oppgave er å motivere. 
De må slutte å skylde på den ikke motiverte 
brukeren.

Vi har også i 2011 satt fokus på at behandling, 
rehabilitering, boligpolitikk og alt annet bør 
dreie seg om å tilrettelegge for at de det 
gjelder får utvikle seg i samspill med andre 
mennesker. Da er feltet avhengig av å ha 
kontakt med samfunnet der ute. 

2011 har vært et år der RIO – Rusmisbrukernes 
Interesseorganisasjon har gått litt inn i seg selv med 
mål om å bli bedre på det meste. 

Vi har stilt oss spørsmålet om hva vi gjør og hvordan vi vekter det ene 
opp mot det andre. Vi startet hele prosessen med et internt seminar der 
vi etter fine diskusjoner kom frem til hva vi skal bruke tiden på i frem-
tiden. Vi lagde en undersøkelse på hva vi faktisk gjorde for å se om det 
stemte med målene for fremtiden. 

RIOs visjon er « Et samfunn der alle skal få tilrettelagt veien ut av 
rusrelaterte problemer». Målet er å påvirke slik at rusavhengige får 
langt bedre tjenester enn i dag, og at tjenestene henger sammen med 
bakgrunn i den rusavhengiges sammensatte behov. Målet vårt er å 
bruke 50 % av tiden vår på fagpersoner, 30 % på byråkrater og politikere, 
10 % på brukere og pårørende, 5 % på media og 5 % på næringsliv og 
offentlig sektor. 

I 2011 brukte vi mye tid i utvalg og arbeidsgrupper i hele landet. RIO var 
med i mange prosesser. Brukermedvirkning handler om å være med i 
prosesser som en likeverdig aktør. Brukerkompetansen er en likeverdig 
vurderingskompetanse for bedre tjenester. I 2011 underviste vi på 
mange høgskoler, alltid med gode tilbakemeldinger. Tema: Individuell 
plan, organisering, myndiggjøring, boligpolitikk, samhandlingsreform, 
motivasjon, ressursperspektivet, samhandling og pasientforløp. Jeg er 
stolt av alle i RIO som bidro til å øke kunnskapsnivået i et kaotisk rusfelt. 
RIO viste i året som gikk at vi kan organisering gjennom å formidle hvordan
rusfeltet ideelt sett bør se ut. RIO mener at det er ute i samfunnet 
rusavhengige blir friske, ikke ved å løpe på kryss og tvers av spesialist-
helsetjeneste, kommunale tjenester og NAV. Vi er helt klare på at ingen 
blir friske av å gå til en psykolog eller psykiater en gang i uka. Det blir 
man sykere av hvis dette ikke henger sammen med tilrettelegging av 

Jon Storaas, daglig leder

Jon Storaas

RIO påvirker og 
utvikler prosessene
som skal gi 
rusavhengige 
bedre tilbud 

•  Helse og sosial-  
 faglig personale

•  Byråkrater 

•  Brukere/Pårørende

•  Media 

•  Næringsliv og 
 offentlig sektor

RusavhengigeMålgrupper

VÅR vIsjoN
Et samfunn hvor alle 

skal få tilrettelagt veien ut 
av rusrelaterte problemer 

// Aktivitet er nøkkelen 
til suksess for alle //

// Målet er å påvirke 
slik at rusavhengige 
får langt bedre 
tjenester enn i dag //
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ansatte
Jon Storaas
Randi Solheim
Ragnar Moan
Line Eikenes
Eric Johanssen
Hilde Nicolaisen
Asbjørn Larsen
Jim Melby
Heidi Hansen
Anne Hasselberg
Erik Holm

Totalt 9,5 årsverk

avdelinger
RIO har mange større og mindre avdelinger fra Vest-Agder i sør til
Finnmark i nord.

medlemmer
RIO har valgt ikke å registrere flest 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 uansett 
for å ivareta rettighetene til alle rusavhengige, også de som er 
uenig med oss. Vi jobber for at det skal være et fungerende 
hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før 
eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etter-
spørre hjelp.

RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes 
kamp for deres rettigheter, og er også til stede for de 
offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi får 
henvendelser fra saksbehandlere i kommunene, 
helsepersonell innen både spesialist- og kommune-
helsetjenester, fra direktorat- og departement og
politikere. Disse er heller ikke ”medlemmer”, 
men bruker RIO daglig.

frivillige
I tillegg til ansatte kommer flere personer i forskjellige tiltak gjennom NAV. Antall frivillige 
økte betraktelig i 2011, noe som også vises på den store aktivitetsøkningen i organisasjonen.

rIo2011
RIO gjennomførte sitt årsmøte i Oslo den 18. februar 2011.

årsmøtet valgte følgende styre
Styreleder:  
Ragnar Moan, for to år.

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

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

Det ble holdt 3 styremøter i 2011.

administrasjonen
RIOs administrasjon består av daglig leder, 
økonomiansvarlig og styrets leder.

arbeidsutvalget (aU) 
RIOs arbeidsutvalg settes sammen av daglig 
leder etter behov og det har vært hyppige 
møter gjennom hele året.  AU jobber med 
administrative saker, interne strategier, 
kommende styresaker og økonomi for å 
nevne noen eksempler på temaer i AU- møtene.
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// RIO er avhengig av frivillighet for å være 
mange nok og sterke nok til å påvirke //
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RIO har vært i sterk utvikling siden starten for 15 år siden. Brukermedvirkning i rusfeltet har vært 
et pionerarbeid, og veien har i stor grad blitt til mens vi har gått . Vi ser imidlertid behov for en 
mer strukturert og målrettet utvikling innad i organisasjonen og dette skal vi ha stort fokus på i 
året som kommer.

Vi har stadig noen prosjekter og tiltak gående blant annet for å vise rusfeltet hva som er gode 
tilbud i forhold til rusavhengiges behov.

rIo-samlinger
På de årlige samlingene med ansatte og frivillige har vi hatt fokus på felles visjon, mål, identitet og budskap. 

HMs
En konsekvens av vekst og utvikling er at RIO nå er en arbeidsplass for flere. I løpet av 2011 har daglig leder gjennomgått 
obligatorisk kurs innen HMS, og deretter startet arbeidet med å innføre HMS etter forskriftsmessige rammer. De ansatte har 
valgt et verneombud, som er blitt kurset i rollen som verneombud og de forpliktelser dette innebærer.

ressursen
Ressursen som er RIO sin egen avis har blitt gitt ut 3 ganger i 2011 og har fått nytt design.  

 rIo rusfri Bolig
RIO Rusfri bolig ble opprettet etter oppdrag 
fra Kommunal- og regional departementet i 
2009. Prosjektet er en nasjonal pilot som ser på 
mulighetene for en mer konstruktiv bruk av 
husleieloven samtidig med at beboere får tett 
oppfølging. RIO eier konseptet og har ansvaret 
for å følge opp og være pådrivere, og det er en 
forutsetning at prosjektledere har egen bruker-
kompetanse. Målet er å prøve ut et rusfritt 
boligtiltak der fokuset er rusfrihet.  

Husleieloven fungerer som en hindring for å 
kunne holde boligtiltakene rusfri, da det ikke 
er lov å si opp leiekontrakter grunnet rusing 
alene. Boligtiltakene blir dermed mer eller 
mindre umulig å holde fri for rusmidler. 

utviklingsprosesser

prosjekterogtiltakressursen
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon                          Nr. 1 2011 

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 
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ressursen
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon                        

Under den forrige Helseministeren, Bjarne Håkon Hanssen, ble det nedsatt et 
såkalt ”ekspertutvalg” som skulle se på ”hvordan narkotikaavhengige kan få 
bedre hjelp”. Dette er bakgrunnen for at regjeringen har vedtatt å skrive en ny 
stortingsmelding i løpet av 2011. Det vil også bli gjennomført en konsensus-
konferanse om heroinassistert behandling.

Bekymringsmelding 
til Stortinget

Av: Line eikenes, RiO - RusmisbRukeRnes inteResseORgAnisAsjOn

behandles ikke seriøst
RiO stiller seg kritisk til den prosessen som ligger forut for både den planlagte 
konsensuskonferansen om heroinbehandling og den nye stortings- 
meldingen. vi mener at regjeringen ikke behandler dette temaet med 
den seriøsitet vi burde kunne forvente i forhold til problemstillingens  
alvorlighetsgrad. 

generell opphoping av kriser
Dette er først og fremst en helse- og sosialfaglig utfordring, noe heller ikke 
denne regjeringen har tatt på alvor ved å bevilge midler til et løft som kan 

gi relevant hjelp og resultater. i stedet har de 
blant annet implementert noe så pinlig, depri-
merende og ikke minst nedlatende som en såkalt 
rusopptrappingsplan, som egentlig ikke trapper 
opp noe som helst. kanskje foruten den generelle 
opphopningen av kriser i rusfeltet?

Rister i grunnvollene 
Regjeringens boligsatsning var en flopp av di-
mensjoner. Den landsdekkende, 3-årige strat-

                               Nr. 2 2011 
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ressursen
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon                                                          Nr. 3 2011 

RIO feirer

6. og 7. oktober 2011
  I OSLO

15år

Jubileumskonferanse 
med spennende faglige innlegg, kulturinnslag og ikke minst inspirasjon. Blant 
innlederne  finner du Sturla Berg-Johansen, Mia Törnblom, Sverre Nesvåg, 
Arne Johannessen pluss flere…

Arena for konferansen er
Ullevaal Business Class AS /Thon Hotel Ullevaal Stadion

Program og påmelding www.rio.no
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// Ekte engasjement og troen på at 
det nytter er en viktig drivkraft i RIO //

Den første RIO Rusfri bolig ble opprettet av Sarpsborg kommune, og 
har pr i dag 3 beboere. 

Prosjektet i Sarpsborg har blitt fulgt opp av Høgskolen i Østfold og 
det vil også foreligge bred dokumentasjon i begynnelsen av 2013. 

Fullstendig rapport fra 2011 vil foreligge hos Sarpsborg kommune, 
boligteamet ved utgangen av mars 2012.
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 Hav(B)rus  
RIO feiret 15 år på barrikadene med en ruspolitisk 
turné langs hele Norskekysten fra Kirkenes til 
Halden, med et mannskap bestående av kun 
tidligere rusmiddelavhengige og to skippere 
som gjorde en fantastisk, frivillig innsats. Turen 
var et samarbeidsprosjekt mellom RIO og 
foreningen ”Alle kan bli rusfri” med 
foreningens båt Bergvåg. 

Bergvåg var innom alle de større byene langs 
kysten, og her hadde lokale RIO-representanter 
og andre samarbeidspartnere som WAYBACK, 
Kirkens Bymisjon, Bragdøya med flere forberedt 
vår ankomst. Arrangementene var forskjellige på 
hvert sted, og vi hadde blant annet grillfester, 
sangkor, besøk av lokale politikere, fagfolk og 
media. Til sammen var mer enn 100 tidligere 
rusmiddelavhengige engasjert i prosjektet” Vi 
hadde også besøk av Arbeids-minister Hanne 
Bjurstrøm.

Det ruspolitiske budskapet var klart: Alle kan 
bli rusfri! Mange suksesshistorier ble synliggjort 
gjennom dette prosjektet. Ikke minst ble det 
også et viktig bidrag til mange brukere  og en 
viktig plattform å bygge videre på i sine rusfrie liv. 

 Cannabistiltaket  
RIO har siden 2006 tilbudt behandling for cannabisavhengighet 
i Tromsø. Behandlingstilbudet er brukerstyrt og eid av RIO, 
mens Rus- og psykiatritjenesten i kommunen tilbyr kontor-
plass.

I 2011 ble det åpnet opp for behandling av andre typer 
avhengighet enn cannabis, men fortsatt med hovedvekt på 
cannabisproblematikk. Tilbudet har bestått av ukentlige 
individuelle samtaler og NADA akupunktur. Tilbudet er et 
lavterskeltilbud der man ikke trenger henvisning for å få time. 
Det blir ikke skrevet journal eller sensitive personopplysninger 
noe sted og brukeren selv bestemmer behandlingstid. Dette 
har ført til kontakt med brukere som ikke er kjent for hjelpe-
apparatet fra før. Også brukere som ikke lengre har tillit til 
eller har “gitt opp” hjelpeapparatet har tatt kontakt og lyktes 
i sin rehabilitering. Det har vært har vært 51 klienter/brukere 

 Kafé X  
Tiltaket Kafé X i Tromsø er eid av RIO og er drevet i samarbeid med 
brukerorganisasjonen MARBORG. Kafeen er et 100 % brukerstyrt rusfritt 
tiltak, mens lokalene stilles til disposisjon av kommunens Rus- og 
psykiatritjeneste.

Tiltaket er et av de mest effektive rehabiliteringstilbudene for tidligere 
rusavhengige i Tromsø, og har nå etablert seg på det optimale 
aktivitetsnivået i forhold til å kunne gi et kvalitativt godt tilbud for 
brukerne. Tilbudet begrenses av økonomien, økte tilskudd vil gi økt 
aktivitet. Åpningstiden varierer mellom 30 og 40 timer i uka, i tillegg 
kommer sosiale aktiviteter i regi av kafeen.

Gjennomsnittlig har 25 brukere benyttet tiltaket hver dag, totalt teller 
brukergruppen rundt 200 forskjellige personer.  Utover dette har 32 
personer arbeidet frivillig og / eller hatt arbeidstrening på kafeen, 
hvorav 6 personer har brukt kafeen til å avtjene sin samfunnsstraff. 

Vi får stadige tilbakemeldinger fra frivillige og brukere om at de ikke 
ville klart å skaffe seg et liv uten rus om det ikke hadde vært for hjelpen 
Kafé X gir. Alle rusavhengige i Tromsø vet at de har et felleskap å gå til 
om de ønsker å legge rusen bak seg.

Kafé X samarbeider tett oppimot behandlingsinstitusjoner og behandlings-
apparatet, og kafeen har i 2011 fått på plass et strukturert samarbeid 
med flere offentlige aktører.

Fullstendig rapport for 2011 vil bli lagt ut på www.rio.no  

Turen ble gjennomført med støtte fra Helsedirektoratet, Øksnes 
ASVO og fra Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Østfold. 

En mer omfattende rapport fra HAV(B)RUS 2011 vil foreligge i 
slutten av mars 2012 på www.rio.no   

i 2011 med stor sprening i alder, med hovedvekt 
på unge voksne fra 20-29 år. I tillegg til individuell 
behandling har det vært holdt foredrag, under-
visning og dagkurs i en rekke kommuner om 
skadevirkninger av cannabis og behandling av 
cannabisavhengighet. 

Tiltaket har samarbeidet godt med det offentlige 
hjelpeapparatet som Utekontakten, LAR-teamet, 
Kriminalomsorgen, Sosialmedisinsk senter og 
avdeling for tverrfaglig spesialisert rus-
behandling (UNN). Samarbeidet har bestått i 
arbeid med enkeltklienter, rådgivning og 
internundervisning om cannabisproblematikk. 

Fullstendig rapport for 2011 vil bli lagt ut på 
www.rio.no 

// Til sammen var mer enn 100 tidligere 
rusmiddelavhengige engasjert i prosjektet //
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 Idrett Mot rus  
IMR er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og ble arrangert over 
hele landet for 12. gang i september 2011. 

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 vinteraktiviteter. De tre siste 
årene er det i tillegg avviklet et nasjonalt IMR-arrangement i 
Oslo, med brukere fra hele landet.

 Konferansen «rusa på rIo!»
I oktober 2011 feiret RIO 15 år på barrikadene for rusavhengiges 
rettigheter med konferansen ”Rusa på RIO!”. Konferansen fant 
sted i Oslo, og deltakerne kom fra hele landet for å feire med oss. 
 
Til sammen var det over 160 deltakere, hvorav 70 fagpersoner og 
90 brukere. Konferansens faglige fokus bygget på RIOs iherdige 
påstand om at ”Aktivitet er nøkkelen til suksess for alle».  

Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive. Flere 
beskriver fortsatt «Rusa på RIO!» som den beste konferansen i 
rusfeltet i 2011, noe vi i RIO er både stolte og glade for.

 Brukerprisen 2011
Brukerprisen er en pris RIO deler ut når vi mener noen har gjort et 
spesielt godt arbeid for brukerne. Prisen har bare vært delt ut en 
gang før. I 2011 valgte vi å gi prisen til Sverre Nesvåg for sin gode 
forskning og sin gode relasjon til brukerne. 

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

aktivitetsøkning

på de neste sidene følger en mer detaljert oversikt over våre aktiviteter i 2011 

Denne måten å beskrive detaljert aktivitet på begynte vi med i 2010. En slik beskrivelse vil aldri bli hundre prosent 
ut-fyllende, da det vil kreve for mange ressurser å fange opp enhver enkeltaktivitet alle våre representanter er med på. 
Likevel er det lagt mye arbeid i våre målinger for 2011 og oversikten gir et godt bilde av organisasjonens aktivitetsnivå.

RIO har i 2011 vært engasjert på et stort antall arenaer over hele landet, i styringsgrupper og 
utvalg på alle nivåer, i rusforum og ruspolitiske råd, og i undervisning på høgskoler. Vi følger i 
noen tilfeller opp enkeltbrukere, og vi sitter i flere ansvarsgrupper.

aktiviteter

Økt innsats fra ansatte og ikke minst en stor økning 
i antall frivillige har resultert i en enorm aktivitets-
økning i 2011, uten at antall stillinger har økt. 
Økningen var på hele 46 %, fordelt på denne måten:

Målingen av aktiviteter er delt inn i fire områder: 
Internasjonalt, Helseregioner, Nasjonalt og Fylker og 
kommuner. Aktivitetene var i 2011 fordelt på denne 
måten:

Jon Schau, foredragsholder

Sverre Nesvåg, foredragsholder 

RUSA PÅ RIO!

RIO feirer

6. og 7. oktober 2011
  i OSLO

15år
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Internasjonalt 
•  eUraD, Europe against drugs, styremøte i  
 Brussel.

•  eXIt, leder arbeidet med å opprette et 
 nettverk av ”recovering addicts”, 
 behandlingsinstitusjoner med fokus på 
 medikamentfri behandling; møter i 
 Rotterdam og Brussel. Styremøte.

•  Parent group europe: Opprettelse av 
 europeisk nettverk av foreldre med 
 rusavhengige barn, København.

•  studietur om heroinbehandling, England.

•  studiereise til brukersentere i Liverpool 
 og London.

•  samarbeidsforum mot fattigdom i Norge,  
 studietur med Batteriet, Island.

•  studiereise med beboere i RIO Rusfri Bolig,  
 Istanbul, Tyrkia. 

•  IsaM-konferanse, International society on  
 addiction medicine.

nasjonalt
•  artikkel i Helsedirektoratets hefte om KTP.

•  arbeidsgruppe KTP.

•  referansegruppe KTP.

•  arbeidsgruppe for nasjonal 
 ruskonferanse 2012. 

•  Intervju/samarbeid med Rambøll og 
 KoRus-Nord.

•  Flere konferanser med Fagrådet innen 
 rusfeltet i Norge, innlegg og deltagelse.

•  seraF, informasjonsmøte om overdose-  
 situasjonen i Oslo og Norge.

•  Innspillsgruppe med brukerorganisasjoner  
 på bestilling fra Helsedirektoratet og 
 KoRus-Øst.

•  Koordineringsgruppe for etablering av  
 selvhjelpsgrupper på rusfeltet.

•  temanettverk NAPHA (Nasjonalt 
 kompetansesenter for psykisk helsearbeid).
 pratet med pasientene.  

•  læringsverksted på NAVs «Mulighetskonferanse 2011».

•   Undervisning om nettverk rundt kvalifiserings-
 programmet, NAV og Fylkesmenn.

•  Informant for Riksrevisjonen rundt helhetlige tjenester
 fra NAV.

•  rapport om veien videre etter opptrappingsplanen 
 for rusfeltet.

•  erfaringsnettverk for brukerorganisasjoner i Rusfeltet /  
 psykisk helse, Helsedirektoratet (ROP).

•  riktig retning: samarbeidsarena for bruker-
 organisasjonene innen rusfeltet.

•  Kontaktutvalget i Arbeidsdepartementet.

•  Konferanser, samhandlingsreformen.

•  Kurs for verneombud.

•  samarbeidsforum, «Mot fattigdom i Norge».

•  Møter med stortingsrepresentanter- og politikere.

•  Møter om boligsosialt utviklingsprogram og samarbeid  
 om innlegg i Boligsosialt forum, Husbanken.

•  Møter med departementer, flere sammenhenger.

•  om pårørende til rusmiddelavhengige, TV2 dokumentar.

•  Møte/besøk av Kommunal- og regional minister 
 Liv Signe Navarsete i RIO Rusfri Bolig.

•  Møte/besøk av delegasjon fra Kommunal og regional- 
 departementet i RIO Rusfri Bolig.

•  Møte/besøk av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm: 
 HAV(B)RUS 2011.

•  Høring i justiskomiteen på Stortinget; 
 Statsbudsjettet 2012.

•  Konferanse Arbeid og velferd, Gardermoen. 

•  Konferanse psykisk helse, Værnes.

•  arbeidsgruppe i Helsedirektoratet: Veileder i 
 kommunalt rus- og psykisk helsearbeid.

•  jubileumskonferansen til Angstringen, innlegg.

•  Batteriet, Samarbeidsforum.

•  nasjonal konferanse for psykiatriske sykepleiere i rusfeltet.

•  «Makt og Muligheter», innlegg på konferanse.

•  nasjonal konferanse om tvang i rusfeltet.

•  strategigruppe II Rus og psykiatri.

•  arbeidsgruppe henvisningsrutiner / 
 prioriteringsveileder i Helsedirektoratet.

•  Heldagskurs for og arbeidsgruppe i Aleris.

•  Flere foredrag på Confex-konferanser. 

•  Foredrag på Idrettshøgskolen.

•  arbeidsgruppe ang. private institusjoner,  
 Helsedirektoratet.

•  styret i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

•  Konsensuskonferanse, Heroin.

•  Deltagelse i arbeidsgruppe Helse-
 direktoratet, retningslinjer for bruk av 
 vanedannende medikamenter.

•  Møte med FO.

•  Foredrag på nasjonal konferanse, Sundvollen. 

sør-øst norge:
Helse sør-øst:

•  regionalt brukerutvalg. 

•  Fagråd psykisk helsevern. 

•  regionalt fagråd rehabilitering. 

•  Kontaktperson mellom BU og private 
 institusjoner.

•  Klinisk utvalg «Barn som pårørende»
 Sykehuset Østfold HF.

•  arbeidsgruppe «Brukermedvirkning på  
 SMP», SMP Sarpsborg, Østfold HF.

•  arbeidsgruppe «Ny avgiftningsenhet» 
 Sykehuset Østfold HF.

•  rådet for pasient- og pårørendeopplæring,  
 Sykehuset Østfold HF.

•  Brukerutvalget, Sykehuset Østfold HF

•  Brukerutvalget, Skjelfoss psykiatriske senter.

•  Undervisning rus, Skjelfoss psykiatriske senter.

•  Undervisning pasienter DPS Fredrikstad, 
 Sykehuset Østfold HF.

•  styringsgruppe «Tverrfaglig utdanning  
 sprogram samtidige rus og psykiatrilidelser»,  
 Sykehuset Østfold HF, kommuner i Østfold,  
 Fylkesmannen i Østfold.

•  Prosjektgruppe «Redusere innleggelser i  
 akuttmottaket» Sykehuset Østfold, HF.

•  Prosjektgruppe «Nytt sykehus i Østfold»,  
 Sykehuset Østfold, HF.

•  Brukerutvalget, Sykehuset Innlandet.

•  arbeidsgruppe for områdeplan TSB – 
 Sykehuset Innlandet.

•  Psykisk helsevern - Sykehuset Innlandet, 
 «Prosjekt 2011-2013», medlem i styringsgruppa.

•  DPs Gjøvik: Arbeidsgruppe rus.

•  DPs Gjøvik døgnenhet og poliklinikk Aurdal – To 
 prosjekter: Dobbeltdiagnose og nettverksmøter 
 informasjonsprosjekt.

•  Kvalitetsutvalg, DPS Gjøvik døgnenhet og 
 poliklinikk Aurdal.

•  Undervisning på DPS Gjøvik / Aurdal.

•  IP-undervisning for pasienter og ansatte ved 
 langtidsposten for rusbehandling. SØHF.

•  IP-undervisning for pasienter og ansatte ved 
 Origo senteret.

•  Undervisning for alle akutt-teamene ved DPS `ene
 i Østfold.

•  Kvalitetsråd Sanderud - Rus og psykiatri, Sykehuset 
 Innlandet HF.

•  Brukerutvalget i Vestre Viken HF.

•  Undervisning, Riisby behandlingssenter.

•  Brukerutvalget OUS.

•  arbeidsgrupper OUS.

•  Fagråd TSB. 

•  Vært med i hele anskaffelsesprosessen TSB, 
 løpende avtaler.

•  områdeplan rus Oslo universitetssykehus.

•  Brukerutvalget ved Haldenklinikken.

•  Brukerutvalget A-hus. 

•  Fagdag for A-hus om dobbeltdiagnose, innlegg.

aktivitetsoversikt
De aktivitetene vi beskriver her kommer i tillegg til vår daglige løpende kontakt med brukere, 
pårørende, ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og politikere.

rIo er aktiv i 
hele Norge
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østFolD

•  HaV(B)rUs 2011.

•  Møter, foreningen «Alle kan bli Rusfri»,  
 Sarpsborg.

•  Brukerforum DPS Halden / Sarpsborg.

•  Undervisning i IP i Nav Askim, Fredrikstad  
 DPS og Halden Rus og Psykiatri.

•  ansvarsgrupper for brukere.

•  Brukerhjelp, praktisk hjelp opp i mot 
 hjelpeapparatet.

•  Prosjektnettverk i regi av Fylkesmannen.

•  samarbeidsforum i Fredrikstad.

•  rusforum i Sarpsborg, Moss, Halden og  
 indre Østfold.

•  Prosjekt «Alex», fra Barnevern til voksenliv,  
 NAV-Halden. 

•  gravide i LAR-Konferanse, Grålum, 
 Sarpsborg.

•  Boso, samarbeid mellom Husbanken og  
 Halden Kommune.

•  lar Konferanse, deltagelse og planlegging. 

•  arbeidsgruppe «Manglende samarbeid  
 Nav og rustjeneste», Halden kommune.

•  Kurs for ansatte ved rusteamet i Halden  
 kommune.

•  styringsgruppe «Utekontakter», Halden  
 kommune.

•  arbeidsgruppe «Fra Fengsel til egen bolig i  
 Halden Kommune».

•  Brukerrådet for rus og psykisk helsearbeid i  
 Halden kommune.

•  Prosjektnettverk, alle rusprosjekt i 
 kommunene, Fylkesmannen i Østfold.

•  Undervisning av brukere i Trøgstad kommune.

•  evangeliesenteret Østerbo, debatt.

•  Møter med SMP Sarpsborg; planlegging av  
 brukerdialogkafe.

•  Prosjektgruppa «Gravide Rusavhengige»,  
 foredrag for gruppas deltakere, veiledning  
 av prosjektleder, Sarpsborg.

•  arbeidsgruppa «Helhetlige tjenester for  
 rusmiddelavhengige» i Sarpsborg kommune.

•  rustjeneste og ettervernet i Sarpsborg,  
 informasjonsutveksling med personalet,  
 informasjon til brukere.

•  styringsgruppe «Krambua» Kirkens 
 Bymisjon  /  Sarpsborg kommune.

•  styringsgruppe, « Fra fengsel til 
 kvalifiseringsprogrammet».

•  Brukerutvalg NAV Sarpsborg.

•  jevnlige møter med Utekontakten,
 informasjonsutveksling.

•  styreformann foreningen ”Alle kan   
 bli rusfri” – frivillig arbeid med rus-
 middelavhengige i tilfriskning. 

•  Brukerråd for DPS, Fredrikstad.

•  Brukerutvalg for NAV, Fredrikstad.

•  Praksis for studenter ved «Rus 2» 
 videreutdanningen.

•  Deltagelse og undervisning for nettverk  
 for kvalifiseringsprogrammet, Fylkesmannen.

•  arbeidsgruppe LAR prosjekt i Sarpsborg  
 kommune.

•  Kompetanseutvikling for ansatte i Askim  
 kommune i samarbeid med KoRus Øst.

•  Brukerrådet for rus og psykisk helsearbeid  
 i Halden kommune.

•  Bistår brukere av prosjekt i Hvaler med  
 videreføring i kommunal ramme.

•  Brukerdialogkonferanse NAV Halden.

•  arbeid i forbindelse med budsjett for 2012,  
 Halden kommune.

•  Planleggingsmøte i Eidsberg kommune  
 om brukermedvirkning.

•  Planlegging av brukerdialogkonferanse i  
 Spydeberg og Hobøl kommune.

•  Boligsosialt utviklingsprogram i Halden  
 kommune.

•  Forberedelser til konferanse i Marker   
 kommune. RIO, ansatte og brukere deltar  
 hele veien.

•  Møte med leder ved det kommunale 
 ettervernet i Sarpsborg.

•  seminar med Jon Schau.

•  arbeidsgruppe / etablering av Foreldregruppe for dem  
 som har mistet omsorgen for sine barn: brukerstyrt i  
 samarbeid med Sarpsborg kommunale ettervern og IOGT.

•  oppstart av TATR gruppa, overordnet gruppe for alle  
 prosjekter innen rus i Sarpsborg kommune.

•  seminar med Blå kors Kulåssenteret.

•  aeF samling og debatt med stortingsrepresentanter. 

•  Foredrag i Spydeberg kommune.

aKersHUs

•  leder i Brukerrådet psykisk helse og rus i 
 Bærum kommune.

•  styret i prosjekt ”Forpliktene samhandling”   
 (Romerikeprosjektet), et samarbeidsprosjekt mellom  
 kommunene Skedsmo, Rælingen, Fet, Gjerdrum, 
 Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Akershus 
 Universitetssykehus HF.

•  stor konferanse ”Den store solskinnshistoriedagen”,  
 etter initiativ fra RIO.

•  samarbeid mellom RIO og Mental helse. 

•  etterutdanning ”Nettverksmøter og 
 Relasjonskompetanse”. 

•  styringsgruppe Samhandlingsteamet Bærum - 
 Vestre Viken HF og Bærum kommune.

•  styringsgruppe KOR, Klient og resultatstyrt praksis,  
 Bærum.

•  arbeidsgruppe for rusmiddelpolitisk handlingsplan  
 Bærum kommune.

•  styret for Actis lokallag, Akershus.

•  rådgivning ift. søknader om midler til aktiviteter 
 for brukere i kommuner i Akershus.

•  Åpning av Solsiden Brukerstyrte senter Eidsvoll.

•  Foredrag Oppegård kommune.

•  samarbeid med Fylkesmannen og KoRus - Øst om 
 Invitasjon til IP undervisning sendt alle NAV kontor i Østfold. 

•  Brukermøte i Rakkestad kommune.

•  rusforum i Indre Østfold, Mosseregionen, Fredrikstad,  
 Sarpsborg og Halden / Aremark.

•  alkoholnettverk for administrasjon, kommuner i 
 Østfold. Arrangert av KoRus - Øst.

•  arbeidsgruppe «Unge voksne» i Sarpsborg kommune,  
 rustjenesten.

•  rådgiver «LAR Prosjekt», Sarpsborg kommune.

•  arbeidsgruppe «Boligsosialt utviklingsprogram» 
 i Halden kommune.

•  Undervisning om Individuell Plan, innsatte i 
 Ravneberget Kvinnefengsel.

•  Undervisning i Individuell Plan, ansatte i Fredrikstad  
 kommune.

•  arbeidsgruppe «Rusmiddelpolitisk handlingsplan», 
 Aremark kommune.

•  Møte med NAV Råde om IP-undervisning.

•  Undervisning av brukere i Askim om Individuell Plan.

•  Brukerutvalget til NAV Østfold.

•  Undervisning av Brukere i Sarpsborg kommune om 
 Individuell Plan.

•  Undervisning, NAV Hobøl, «Hvordan møte
 rusavhengige?»

•  nettverk Selvhjelpsgrupper i Østfold, Fylkesmannen
 og kommuner.

•  ørebro prevensjonsprogram, kurs, KoRus - Øst 
 og Fredrikstad kommune.

•  Brukerdialogkonferanse, Marker kommune.

•  styrings- og arbeidsgruppe «Styrking av tjenester til 
 mennesker med rusrelaterte problemer», Marker kommune.

•  Undervisning av aspiranter om Individuell Plan, 
 fangevokterutdanning. 

•  Prosjekt «Gatelaget» til Fredrikstad Fotballklubb. 
 Forberedelser, gjennomføring og aktiv deltagelse hele veien.

•  styremedlem WayBack Østfold.

•  Undervisning, Barne- og ungdomsarbeidere og helse- 
 og omsorgsarbeidere, AOF Østfold.

•  Brukerutvalg NAV Østfold, leder i AU.

•  nybøle Behandlingssenter, undervisning av personale 
 og pasienter.

•  Høgskolen i Østfold, undervisning i brukermedvirkning

•  styringsgruppa; boligsosialt prosjekt, Marker kommune.

•  temakveld Risum ungdomsskole; undervisning og debatt  
 foreldre og elever om Rus, Halden.

•  Undervisning i Boligsosialt arbeid, Halden.
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oslo

•  HaV(B)rUs 2011– Oslo by.

•  Fordypningkurs i NADA.

•  arbeidsgruppe Revidering av retnings- 
 linjer avhengighetsskapende medikamenter.

•  Møte med arkitektstudenter om utforming  
 av værested for narkomane.

•  opplæring for Brukerrådsrepresentanter.

•  Brukerforum, Senter for rus og avhengig- 
 hetsbehandling OUS. 

•  styringsgruppe behandlingsinnhold avd.
 Behandling Voksne OUS. 

•  Prosjektgruppe behandlingslinje 
 alkohol OUS.

•  Vara styringsgruppe, Samhandlingsarena  
 Aker HSØ. OUS  /  Oslo kommune. 

•  styringsgruppe områdeplan rus  /  OUS.

•  «Åpne dør», innlegg.

•  Undervisning i Individuell plan for 
 rusmiddeletaten.

•  Undervisning i individuell oppfølging for  
 Helse- og velferdsetaten.

•  P22, foredrag om taushetsplikt.

•  Boligskolen saFIr  /  Kirkens Bymisjon,  
 Info om RIO og Samarbeidsprosjekt 
 Forum Teater.

•  Helse- og velferdsetaten, foredrag om   
 Boligsosialt arbeid.

•  BYBo, referansegruppe, Kirkens Bymisjon.

•  KtP Rusmiddeletaten

•  Innledet på Helseministerens seminar om  
 rusfeltets utfordringer i Oslo.

•  Brukerutvalg DPS Josefinegate.

HeDMarK

•  Foredrag om Cannabis for SLT-team Ringsaker 
 kommune og Ringsaker politidistrikt.

•  nav Elverum samarbeidsmøte.

•  Brukerstyrt senter, samarbeidsmøte.

•  sollihøgda behandlingsenter, møte  /  info om RIO.

•  Hamar kommune informasjonsmøte.

•  lillehammer kommune, forbedringsgruppe.

•  K8 samarbeid, Brukerstyrt senter.

•  Våler Mental Helse, infomøte.

•  Fylkesmannen i Hedmark, møter.

•  Pasientombudet Hedmark, møte.

•  Brukerrådet Hamartiltakene.

•  styringsgruppe «Arbeid, Rus og psykisk helse», 
 Nav Elverum /  Dps Hamar. 

•  Undervisning i brukermedvirkning, Høyskolen 
 i Hedmark.

•  rusforum Elverum - innlegg om bolig.

•  Undervisning fagskolen Storhamar, etterutdanning
 rus og psykisk helse.

•  samling for brukerorganisasjoner med Pasient og  
 brukerombudet Hedmark  /  Oppland.

•  samarbeidsmøter med Sagatun brukerstyrte senter  
 om brukerstyrt senter på Lillehammer.

•  Foredrag, Nord-Odal kommune.

•  Foredrag for SLT i Ringsaker kommune

// Etter en lang periode hvor vi har 
sett at antallet bostedsløse i Norge 
øker går regjeringen ut og torpederer 
startlånsordningen med å redusere 
Husbankens utlånsrammer med 
25 %. Har våre ansvarlige politikere 
fullstendig mistet sitt sosiale gangsyn? //
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BUsKerUD

•  Konferanse «Etablering av selv-
 hjelpsgrupper», Drammen.

•  alerIs, ressursgruppe for rus og 
 boligsosialt arbeid.

•  rusforum Buskerud - innlegg om selvhjelp   
 og brukermedvirkning.

•  Infomøte om RIO, Solberg 
 opplæringssenter.

•  Undervisning på Manifestsenteret.

•  Undervisning i Individuell plan i Røyken   
 kommune.

VestFolD

•  Konferanse, Ai-prosjektet til Marker
 kommune.

•  rusmiddelpolitiskhandlingsplan for 
 Tønsberg kommune.

•  Møte på ”Brannstasjon aktivitetssenter”   
 i Horten. Informasjonsutveksling, møte 
 med brukere.

Vest-norge: 
Helse Vest

•  styringsgruppe KORFOR.

•  Prosjekt ”Hvordan forbli rusfri” med KORFOR. 
 15 intervjuer, analyserapport for videre oppfølging
 til nytt prosjekt.

•  Prosjektgruppe Veksthuset.

•  Besøk ved regionens behandlingsinstitusjoner.

•  Diverse konsulentvirksomhet i helseregionen.

•  jæren DPs, undervisning videreutdanning 
 rus / psykisk helse.

•  Foredrag for Helse Stavanger.

•  Besøk på offentlige institusjoner.

•  sykehuset innlandet Rop, styringsgruppe.

•  sykehuset innlandet TSB-gruppe.

•  leder gruppe Kirkens Sosialtjeneste

•  ressursgruppe Kirkens Sosialtjeneste.

•  styringsgruppe Nav Hamar.

•  Brukerråd Nav Elverum.

•  Brukerråd Nav Hamar.

•  rådet for mennesker med nedsatt 
 funksjonshemning.

•  styringsgruppe Nav Jevnaker.

•  styringsgruppe Nav Løten.

•  Forbedringsgruppe Hamar kommune.

•  Fagrådet for psykisk helse Hamar 
 kommune.

•  Brukerråd i Hamartiltakene.

•  Boligsosialt nettverk, Fylkesmannen.

•  referansegruppe Styrk Gjøvik.

•  styringsgruppe Lillehammer kommune,  
 psykiatri  /  rus.

•  Vip-utvalg Fylkesmannen og Sagatun   
 brukerstyrte senter.

oPPlanD

•  stabburshella lavterskel rusfritt værested.

•  Bruker- og pårørende forum Stabburshella, styremedlem.

•  stYrK-prosjekt i Valdres, medlem i prosjektgruppa.

•  rusforum Valdres, styremedlem.

•  Prosjekt «Valdres viser veg», medlem i styringsgruppa.

•  naV Valdres, brukerutvalg.

•  samhandlingsprosjekt i Valdres: Delprosjekt to, 
 samarbeid mellom psykisk helsetjeneste i 
 Valdrskommunene og Sykehuset Innlandet, 
 prosjektgruppa.

•  rusforum Innlandet, medlem.

•  rusforum Land  /  Toten i samarbeid med KoRus Øst.

•  Interimsstyre  /  Styringsgruppe Brukerstyrt senter
 Lillehammer.

•  Undervisning i Nord-Aurdal kommune.

•  Brukerutvalget for Nord-Gudbrandsdal Lokal 
 Medisinske senter (NGLMS).

•  styringsgruppe, rusprosjekt, Sel kommune.

teleMarK

•  IP-undervisning for kommunene. 
 Arrangert av fylkesmannen.

Vest-agDer

•  Innlegg på “Ut av tåka” seminar i Kristiansand.

•  HaV(B)rUs 2011, Kristiansand by, Bragdøya,
 Lindesnes. Møte med lokal media og brukere. 

•  Møte med Søgne kommune i RIO Rusfri bolig.

// Vi underviser, foreleser og 
holder foredrag om alt som 
berører rusavhengige i hele 
Norge //
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rogalanD

•  HaV(B)rUs 2011, Stavanger.

•  Møte med personalet i K47- botiltak.

•  Møte med personalet i L46- botiltak.

•  Møte med brukere og personale på 
 Funkishuset – lavterskel værested,   
 Sandnes.

•  taU: Møte med personale og brukere på  
 Fjordhagen rehabiliteringssenter.

•  Besøk på K46 Boligtiltak for ungdom,   
 Stavanger.

•  Besøk på B47 Boligtiltak for bostedsløse.

•  ruspolitisk handlingsplan Stavanger.

•  ruspolitisk Handlingsplan Sandnes.

•  Kompetanseoppbygging selvhjelps  
 grupper.

•  oppfølging LAR.

•  Faste møter beboere Lagårdsveien 47.

•  oppfølging av media.

•  Undervisning på Høgskoler og
 Universitet.

•  Undervisning for pårørende og   
 pårørendes organisasjoner.

•  6 kurs for fylkesmannen.

•  Deltagelse i rus  /  barnevernprosjekt   
 Sandnes, prosjekt og styringsgruppe.

•  Deltagelse i «Start-prosjektet» i 
 Sandnes, styringsgruppe.

MIDt-norge: 
Helse MIDt – norge

•  leder Brukerutvalget Rusbehandling   
 Midt-Norge, møter i styremøter   
 Helse Midt-Norge RHF og Rusbehandling  
 Midt-Norge HF.

•  Medlem Brukerutvalget Rusbehandling  
 Midt-Norge.

•  2 innlegg / undervisning på 
 Ungdomsklinikken. 

•  trondheimsklinikken, åpningstale. 

•  trondheimsklinikken, seminar.

•  trondheimsklinikken, rådgiver for 
 behandlingsmodell.

•  samarbeidsavtaler mellom 
 kommunene og Rus Midt.

•  Besøk på behandlingsinstitusjoner. 
 Samarbeidsmøter KoRus - Midt.

•  Kompetansegruppe RUS, Fylkesmannen.

•  Diverse foredrag på fagmesser innen rus og   
 psykiatri.

•  Prosjektgruppe rusfri bolig i Stavanger.

•  oppfølging ruspolitisk handlingsplan Stavanger.

•  oppfølging av pasienter, K46 Stavanger.

•  Brukerutvalg / styringsgruppe mestringsenheten  
 Sandnes.

•  Brukerutvalg Rogaland A-senter.

HorDalanD

•  HaV(B)rUs 2011, Bergen by.

•  Møte med WayBack Bergen og lokale medier.
 Kurs, Batteriet.

•  Foredrag for politiske partier.

•  Kurs og opplæring ved DPSer.

sogn og FjorDane

•  Foredrag om individuell plan på nettverkssamling
 arrangert av Fylkesmannen.

sør-trønDelag

•  HaV(B)rUs 2011, Ørlandet og
 Trondheim.

•  Undervisning i cannabisproblematikk,   
 Steinkjer kommune.

•  Brukerkontakt, samarbeid med batteriet. 

•  ansvarsgrupper for brukere.

•  Brukerutvalg, NAV Lerkendal. 

•  Brukerutvalg Stavne Arbeid og 
 Kompetanse.

•  Møter med lokale politikere, lokal media  
 og brukere.

•  ørland kommune, innlegg og møte med  
 brukere om brukermedvirkning, møte   
 med brukere. 

•  rusfaglig forum. RIO, Fylkesmannen og  
 KoRus - Midt. Møter, konferanser og   
 innlegg.

•  Undervisning om rusfeltet for Hist, Lukas  
 fagskole, Nav, Politistudenter og 
 Trondheim kommune.

•  Møte med Røde Kors angående 
 høyterskeltiltak i Trondheim, i regi av   
 døråpnerne Røde Kors.

•  Undervisning for døråpnere, Røde Kors.

•  Brukerutvalg botiltak rus, Trondheim   
 kommune. 

•  samarbeidsmøter med rusenheten,    
 Trondheim kommune.

•  Melhus kommune, innlegg rustiltak for politikere 
 og fagfolk.

•  ressursbasen Ørlandet, brukersted.

•  Foredrag / gruppeundervisning Lade behandlingshjem.

•  Møte med Rissa Kommune.

•  Møte / opplæring nye brukerrepresentanter.

•  Foredrag AUF Sør Trøndelag.

•  tor (Tanker Om Rusvaner), ressursgruppe.

// Syv år etter rusreformen ble 
innført venter flere på rus-
behandling enn noen gang før. 
Dette er helt klart en inn-
rømmelse av at det i dag ikke
er interesse for å finansiere 
prinsippet om lik rett til 
behandling  //
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norD-trønDelag

•  Konferanse «Pepper og joggesko». 

•  Møter med Stjørdal kommune.

•  Møter med KoRus – Midt.

•  Planlegging av konferanse om 
 samhandling, flere møter.

•  nettverkssamling for rusfeltet.
 Brukerutvalgskonferanse.

•  samarbeidsavtaler mellom
 kommunene og Rus Midt. 

•  opplæring av nye brukerrepresentanter.

•  Foredrag «A -Å prosjektet», Namsos.

•  Undervisning på fagdag for 
 kommuneansatte i regi av Fylkesmannen  
 i Nord -Trøndelag.

norD-norge:
Helse norD:

•  regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF,  
 nestleder og medlem i arbeidsutvalget.

•  «Hålogalandsprosjektet», overføring
 av sykehusfunksjoner innen psykisk
 helsevern.

•  Prosjekt «Grunnlagsdokumentet for   
 læring og mestring», Nord-Norge.

•  Prosjekt «Oppfølging av oppgaver som  
 omhandler psykisk helsevern i 
 Oppdragsdokumentet 2011».

•  Prosjekt «Plan for redusert og riktig 
 bruk av tvang i psykisk helsevern i 
 Helse Nord».

•  Prosjekt «Verdibasert hverdag» 
 i Helse Nord.

•  Diverse rus  /  psykiatriprosjekt, 
 Helse Nord.

•  Besøk ved behandlingsinstitusjoner.

•  Brukerkonferanse, Helse Nord.

•  Fagutviklingsenheten UNN.

•  Brukerrådet UNN.

•  Brukerrådet for Sykehusapotekene.

•  IP samarbeid mellom UNN og kommuner.

•  Brukerutvalget Helse Finnmark.

•  styringsgruppa i ATU, Ambulant 
 tverrfaglig ungdomsteam.

•  Innlegg på fagdager i Karasjok.

•  Innlegg på fagdag i psykisk helsevern
 i Kirkenes.

•  Innlegg for tjenester innen helse og 
 sosialsektoren, «Rehabuka» i Kirkenes.

•  Undervisning på Døgnenheten, 
 Psykiatrisk enhet UNN.

norDlanD

•  HaV(B)rUs 2011, Evenskjer, Stø, Øksnes  
 og Bodø.

•  narvik kommune, rus og psykiatri. 
 Samarbeid om psykiatritilbud, 
 oppbygging av rustilbud.

•  Prosjekt «Fontenehuset Narvik», 
 arbeidsgruppe. 

•  Brukerhuset Narvik.

•  Prosjekt «Plattform1 Narvik», samarbeid 

•  narvik kommune og Agenda Narvik.

•  Innlegg rusforum Nordland.

Møre og roMsDal

•  HaV(B)rUs 2011, Molde og Ålesund.

•  seminar Vestmo behandlingshjem. 

•  seminar / omvisning brukerkontakt
 Veksthuset i Molde. 

•  Foredrag for Helse Midt-Norge om   
 tvang i Molde.

•  Hips, Interkommunalt samarbeid mellom  
 Halsa kommune og Surnadal kommune   
 innen rus og psykiatri.

•  Undervisning, høgskolen i Volda.

•  samarbeid med Fylkesmannen Nordland, om 
 brukermedvirkning og oppbygging av tilbud til
 brukergrupper i Narvik og Bodø.

•  Undervisning ved Politihøgskolen i Bodø, 
 flere anledninger.

•  leder i brukerrådet i Øksnes, arbeidsgruppa for  
 «Møteplassen» Øksnes. 

•  rusforum Nordland, stand for RIO.

•  aktivitetstilbud for brukerne i Øksnes. Undervisning,  
 Høgskolen i Narvik.

•  Foredrag for pårørende i Mo i Rana.

•  KtP - Koordinerende tillitspersonforsøket, Øksnes.
 Leder av styringsgruppa.

•  Prosjekt «Fra bruker til kvalifisert arbeidstaker»  
 (STYRK), Øksnes.

•  Prosjekt «Lavterskel brukerrettede arbeidstiltak», 
 Øksnes.

•  Prosjekt «Brukerhuset», Øksnes.
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troMs

•  HaV(B)rUs 2011, Tromsø og Skjervøy.
 Arbeidsgruppe miljøarbeidertjenesten,   
 Tromsø.

•  samarbeid med Friomsorgen i Tromsø.

•  Undervisning I.P, Brukermedvirkning   
 individnivå og systemnivå, Tromsø.

•  tromsø kommune, boligkontoret, 
 boligsosialt arbeid.

•  ansvarsgruppemøter.

•  Kafé X / RIO, Bukta festivalen, 
 samarbeidsmøte med Buktafestivalen   
 sine samarbeidspartnere.

•  Herreklubben Hårek, samarbeids-
 prosjekt mellom RIO, Marborg, Kirkens   
 sosialtjeneste og Røde Kors.

•  Undervisning av sosionomstudenter og  
 barnevernstudenter.

•  naV Troms, vara i brukerrådet. 

•  Brukerrådet NAV Tromsø.

•  Foredrag for Psykiatriske sykepleiere i   
 Tromsø.

•  samarbeidsmøter med BK 9000 
 innebandyklubb.

•  Møter med Fylkesmannen i Troms, om 
 samarbeid med RIO og brukermedvirkning. 

•  samarbeid med Fylkesmannen i Troms   
 om konferanser.

•  samarbeid med Fylkesmannen i Troms om inter-
 kommunalt samarbeid i Skjervøy, Lyngen, Storfjord,  
 Kvænangen og Kåfjord.

•  Møter om prosjekt «Brukermedvirkning i kommuner»,  
 Nord Troms.

•  samarbeidsmøter med NAV Tromsø.

•  Breivang VGS, samarbeid i forhold til utdanning  
 helsefagarbeidere.

•  Inspirasjonsdag sammen med Marborg, Lar i Nord og  
 Lar-team Tromsø kommune, for hele Nord Norge og
 Lar-brukerne der.

•  Boligsosialt arbeid i Tromsø.

•  samarbeid med gateavisa «Virkelig».

•  samarbeidsmøte og undervisning ASVO, 
 Tromsprodukt.

•  Innlegg på fagdag for Psykiatriske sykepleiere i Tromsø.

•  «Buktafestivalen» 2011, arrangere og levere frivillig  
 arbeid.

•  Praksisveileder student Barnevernspedagog, 
 Høgskolen Finnmark.

•  Praksisveileder Helsefagarbeider, Opplæringskontoret  
 i Tromsø.

•  Fontenehuset Tromsø, angående eventuelt samarbeid  
 med Kafé X.

•  lyngen Kommune, møte om brukermedvirkning.

•  storfjord Kommune møte om brukermedvirkning.

•  skibotn undervisning /  innlegg, åpent møte.

•  Prosjekt «Ut på Tunet», grønt arbeid Nordkjosbotn,  
 Oteren mfl., samt innlegg konferanse i samarbeid med  
 Fylkesmannen Troms.

•  Kåfjord kommune, brukermedvirkning.

•  Kvænangen kommune, brukermedvirkning.

•  nordreisa kommune, brukermedvirkning.

•  Interkommunalt samarbeid, kommuner i Nord-Troms,  
 samarbeid med Fylkesmannen.

•  samarbeidsmøter med næringslivet i Tromsø og  
 omegn.

•  Prosjekt «Brukerbasen», styringsgruppe.

•  Deltagelse i arbeidsgruppe ang. samlokalisering LAR /  
 SMS Tromsø kommune.

•  Undervisning ved Frisvold privatgymnas.

•  styremedlem på Kirkens sosialtjenestes oppfølgings- 
 tiltak “Huset”.

•  arbeidsgruppe ved Boligkontoret i Tromsø; P4, Ut fra  
 fengsel eller institusjon, Hardbrukshus og Natthjemmet   
 /  Ørretholmen.

•  arbeidsgruppe; Lean-prosjektet i Rus og spesial-
 psykiatrisk klinikk, Psykiatri og rusbehandling.

•  Brukerrådet for Rus og Psykiatritjenesten Tromsø komune.

FInnMarK

•  HaV(B)rUs 2011, Kirkenes og Hammerfest.

•  Innlegg for tjenester innen helse og sosial i Kirkenes. 

•  Foredrag under kommunedagene i Varangerbotn. 

•  arbeidsgruppa, Rusforum Finnmark.

•  Folkemøte i Karasjok, innlegg i panel og intervju, NRK. 

•  arbeidsgruppe og referansegruppe i boligsosialt 
 prosjekt «Fra grus til hus».

•  Foredrag for skoleklasser på videregående 
 i Sør-Varanger. 

•  Verdensdagen for psykisk helse. 

•  Motiverende intervju, seminar / kurs.

•  Infomøter for AA / NA i samarbeid med forskjellige  
 instanser.

•  styringsgruppa i Finnmarksnettverket.

•  Deltagelse, Rehab-uka.

•  Undervisning i Cannabisproblematikk og metode for  

 behandling i Karasjok, Vadsø og Alta i samarbeid med  

 Fylkesmannen i Finnmark.

•  Innlegg på Rusforum Finnmark i Alta.

•  Møte med lokale fagfolk, politikere, brukere og lokal  
 media, Kirkenes.

•  Møte med lokale politikere, ordfører, fagfolk, brukere  
 og lokal media, Hammerfest.

•  styremedlem i styringsgruppa for LAB-prosjektet i  
 Lakselv. 

•  styremedlem i «Blåmandag» i Lakselv.

•  Medlem i referansegruppa for prosjekt på 
 Finnmarksklinikken. 

•  Intervjuobjekt for noen studenter på vernepleierut 
 danningen i Alta. Det i tillegg avviklet et nasjonalt IMR- 
 arrangement i Oslo med brukere fra hele landet.

•  Innlegg på KTP erfaringskonferanse i Tromsø.

•  Deltagelse på dialogkonferanse, 
 «Grønnegata 103», Tromsø.

•  arbeidsgruppe; Strategi for utvikling av
 eiendommer til helse og omsorg - brukergruppe  
 helse, Tromsø kommune.

•  Deltagelse i styringsgruppa for CORA, et 
 kvinnenettverk i samarbeid med Marborg, Kirkens  
 Bymisjon, Røde Kors og Huset (Kirkens Sosialtjeneste).

•  styret i “Huset” Kirkens Sosialtjeneste.

•  styringsgruppe for prosjektet «Skrivestart for   
 jenter» i samarbeid med Utekontakten og SLT i   
 Tromsø kommune.

•  Møte mellom fylkesmann i Troms, lokale 
 politikere, fagfolk og brukere. 

•  Deltakelse på inspirasjonsdag.

•  Undervisning Universitetet i Tromsø, Finnsnes 
 og Lenvik kommune.

•  Brukermedvirkningsforumet ved Psykiatrisk   
 senter for Tromsø og omegn. 

•  arbeidsgruppe for miljøarbeidertjenesten,   
 Tromsø.

•  Kafé Pluss, Finnsnes, Lenvik kommune. 

•  Datakurs for brukerne av Kafé pluss.

•  Brukerrepresentant i småhusprosjektet, Lenvik. 

•  Forarbeid med oppstart av brukt-butikk i 
 samarbeid med det kommunale avfallsverket, 
 Frivilligsentralen og Finnsnes Røde Kors, 
 arbeidstilbud til mennesker i en reha-
 biliteringssituasjon, Lenvik.

•  Modellflyklubb som fritidsaktivitet for tidligere  
 rusmisbrukere. 

•  Undervisning i Malangen, 3 dagers kurs for en   
 rekke kommuner i Troms fylke, Rus og psykiatri.

•  Koordinerende tillitsperson-forsøket, Tromsø.

// Gjennom samarbeid med 
kompetansesentrene og 
fylkesmennene har vi vært 
med på å etablere og 
medvirke på videreutdanninger, 
kurs og konferanser som har 
vært fylkesdekkende //
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årsberetning2011
virksomhetens art og lokalisering
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en frivillig partipolitisk 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 foretatt spesielle strategiske endringer i 2011 med tanke på satsningsområder. 
Det er heller ikke foretatt vesentlige strukturelle endringer i 2011.

Driftsinntektene økte fra kr 7.569.772 i 2010 til kr 8.577.078 i 2011. Årsresultatet var kr 35.415 i 2010 og kr 57.740 i 2011. 
Organisasjonen har i samsvar med økningen i inntektene også hatt økning i lønns-og personalkostnader, tilsvarende kr 519. 
753. Økningen i lønnskostnader skyldes avlønning i midlertidige prosjekter til eksterne på kr 341.215 og kr 178.538  skyldes 
normale lønnsjusteringer gjennom året og økning i godtgjørelser til frivillige.

arbeidsmiljø og likestilling
Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år har vært 69 dager som utgjør 3,07  % 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. Organisasjonens styre består av 2 menn og 3 kvinner.

Organisasjonens hovedkontor i Kongensgt. 2, Oslo er tilrettelagt for funksjonshemmede.
// Syv år etter rusreformen ble innført 
venter flere på rusbehandling enn 
noen gang før. Dette er helt klart en 
innrømmelse av at det i dag ikke er 
interesse for å finansiere prinsippet 
om lik rett til behandling //
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balanse2011
       note         2011         2010

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

 45 434

  45 434

5 000

 330 667

 335 667

 2 615 954

 2 615 954

2 997 055

870 647

57 740

928 387

51 593

582 287

1 434 788

2 068 668

2 997 055

 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

eiendeler

resultatregnskap2011

Driftsinntekter og driftskostnader  note        2011  2010

Tilskudd fra stat       

Tilskudd fra fylkesmenn         

Tilskudd fra kommuner      

Tilskudd fra fylkeskommuner         

Tilskudd fra andre          

Kursinntekter

Konferanseinntekter

Gaver 

Momskompensasjon 

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           

5 503 094

 861 049

1 290 100

40 000

300 000

62 000

170 625

110 833

171 377

68 00

8 577 078

4 676 598

40 716

3 831 253

8 548 567

28 511

29 674

452

29 222

57 740

57 740

5 448 991

605 738

1 304 500

25 000

13 798

0

0

127 275

0

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
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note 5 - egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2011

Årets resultat     

egenkapital pr. 31.12.2011

870 647

57 740

 928 387

note 6 - driftsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.2011

Tilgang     

Avgang

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2011

Bokført verdi pr. 31.12.2010

Årets avskrivning

Avskrivningsplan 5 år lineært

203 582

0

0

158 148

45 434

40 716

note 7 - annen kortsiktig gjeld

Kompensasjon for kostnader til 
merverdiavgift, kr. 268.925,  er avsatt 
til aktiviteter i 2011. Årsaken er at 
tildelingen ble gjort så sent som 
9. desember 2011 .

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. Pensjonspremien 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.

2011

3 795 716

684 451

143 702

41 849

4 146 465

9,5

2010

3 388 425

599 436

142 213

16 391

4 146 465

9,5

godtgjørelser til daglig leder

Lønn    

Innskuddspensjon (OTP)

Fri bil 

Annen godtgjørelse

sum

Det er ikke utbetalt honorar til organisasjonenes styre.

2011

531 952

16 930

92 628

4000

645 510

revisor

Kostnadsført revisjonshonorar   

Andre tjenester

sum

2011

51 250

 15 875

67 125

note 3 - obligatorisk tjenestepensjon

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

note 4 - bundne midler

Pr. 31.12. hadde organisasjonen bundne 
midler med kr. 350 507. Skyldig skattetrekk 
utgjorde kr. 350 507.
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