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rIo takker for støtten i 2012:

Helsedirektoratet

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

Rusbehandling Midt-Norge
Sametinget

Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Finnmark

Østfold fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Telemark Fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Troms fylkeskommune

Alvdal kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Fredrikstad kommune
Hamar kommune
Kongsvinger kommune
Kristiansand kommune
Levanger kommune
Lunner kommune
Marker kommune
Melhus kommune
Nord-Aurdal kommune
Oslo kommune, Velferdsetaten
Rakkestad kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune

Sandøy kommune
Sarpsborg kommune
Sel kommune
Stavanger kommune
Stokke kommune
Tana kommune
Trondheim kommune
Trysil kommune
Tysnes kommune
Tønsberg kommune
Øksnes kommune
Ørskog kommune
Øvre Eiker kommune
Åmli kommune
Årdal kommune

RIO ReStart
Helsedirektoratet

Hav(B)rus
Helsedirektoratet

Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Troms

Boligsosialt brukerfokus
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kafe X 
Tromsø kommune, Rus og psykiatritjenesten
Marborg
Ballklubben 9000
Bukta -  Tromsø Open Air Festival
Dagligvarecupen
Imi Tromsø Begravelsesbyrå
Kjell Arnesen AS
Lions Club, Tromsø
Rebekkalloge nr. 71 Moria
Rebekkaloge nr. 115 Kesia
Sykepleiergruppa “Vi over 50”
Tromsø Arbeiderforening
Tromsø Arbeiderforenings Legat
Tromsø Parkering KF
Tromsø Provencialloge
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HOD sitt oppdragsdokument til helseregionene for 2013 er 
et klart svar på at vi og flere med oss blir hørt. Vi påvirker på 
alle nivåer. Systemene tar oss mer og mer på alvor. Mange 
smidige ledere benytter vår organiserte erfaringskunnskap og 
sier blant annet at brukerne mener at aktivitet og arbeidsrettete 
tiltak virker. Aktivitet og mestring er nøkkelen til suksess for alle 
mennesker uansett ståsted. RIO møter også motstand som gjør 
oss enda sterkere.

Gode relasjoner etableres ved å tørre og mene. Gode relas-
joner etablereres ved å være tydelig og direkte. Flere helsere-
gioner har kjøpt behandlingsplasser fra private aktører. Helse 
Sør - Øst gikk fra anbud til løpende avtaler der 19 av 21 
tilbydere fikk en løpende avtale. I den forbindelse falt Phoenix 
Haga ut av helt urimelig grunner. Alle vet hvilken kamp det har 
vært for å gi Phoenix Haga en ny sjanse. At Helse Sør - Øst i 
løpet av kort tid vil utlyse en ny ekstra anskaffelse for å få flere 
langtidsdøgn tar vi i RIO en del av æren for. 
Det nytter å si fra!

I Helseregion Nord bør også HOD gå inn og se på prosessen 
som er bakgrunnen for de valgene de har gjort. RIO stiller seg 
uforstående til at aktører med lang og bred erfaring ikke fikk 
noen avtale. Vi kjenner disse institusjonene som mer enn god 
nok til å være med som en del av mangfoldet innen TSB
(Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling). 

Som brukerrepresentanter kan vi fort bli blendet av å få være 
med i det gode selskap. Vår rolle er å stille kritiske spørsmål. 
Vår rolle er også å varsle når vi ser uforsvarlige hendelser som 
berører psykisk syke og virkelighetsfluktsavhengige. Vi er kan-
skje de viktigste varslerne inntil man rydder opp i en misforstått 
oppfattelse av hva lojalitetsprinsippet handler om. Fagfolk 
ansatt i helsevesenet må få varsle uten å risikere å få sparken.

Forord

Gode relasjoner etablereres 
ved å være tydelig og direkte.“

Jon Storaas

Når vi skal rapportere for de pengene vi forvalter på vegne av helsevesenet må vi ha 
satt oss noen mål i forkant. RIO har alltid hatt fokus på langtids døgnbehandling med 
rusfrihet som mål. 
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rusavhengige har 
alltid hatt laveste 
prioritet på
kommunalt nivå.

“

Vi er veldig bekymret for Samhandlingsreformens 
mulige konsekvenser. Kommunene i hele Norge 
deler den bekymringen med oss. Rusavhengige har 
alltid hatt laveste prioritet på kommunalt nivå. Det er 
ingen ting som tyder på at rusavhengige får en bedre 
prioritet i fremtiden. Kanskje enda lavere prioritet med 
tanke på at alt skal inn i rammen, med andre ord 
ingen øremerking og forfordeling av et underprioritert 
felt.

RIO er en organisasjon som har organisert den 
kunnskapen vi har fått gjennom tusenvis av møter med 
hjelpeapparatet. Vi møter i løpet av året flere tusen 
brukere på alle nivåer som gir oss mye informasjon. 
Vi møter også flere tusen fagfolk, byråkrater og 
politikere, og har gjennom dette en god oversikt over 
de tjenestene som utøves.

Det gjøres mye godt rusfaglig arbeid både i spesialist-
helsetjenesten, kommunene og i NAV. Den største 
utfordringen er samhandlingen mellom disse nivåene.
Det er rett og slett flaut at vi ikke har fått på plass en
bedre samhandling med utgangspunkt i den virkelighets-
fluktavhengiges sammensatte problematikk. Det såkalte 
ettervernet / oppfølgingen etter behandling er like 
dårlig som før. RIO har alltid snakket om Individuell 
Plan som et genialt verktøy og som en løsning på
denne utfordringen.

Det vi ser er at dette enkle geniale verktøyet ikke
brukes eller brukes på en klossete måte. Fagfolk må
få med seg beslutningsmyndighet inn i ansvarsgruppa
for å få til en reell samhandling mellom nivåene. At 
Jonas Gahr Støre tar meg på ordet og sier ja til at det 
etableres en arbeidsgruppe for å løse et problem i 
ønske om en bedre og mer pasientvennlig organiser-
ing er igjen en bekreftelse på at brukerperspektivet er 
en unik kompetanse, likeverdig alle andre.

RIO ser frem til å være en viktig aktør på
rusfeltet i årene fremover.

Jon Storaas, daglig leder
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RIO gjennomførte sitt årsmøte i Oslo den 13. februar 2012.

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

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

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

Det ble avholdt 2 styremøter i 2012.

Administrasjonen
Administrasjonen besto i 2012 av Jon Storaas, 
Randi Solheim og Ragnar Moan.

Ansatte
Jon Storaas
Randi Solheim
Ragnar Moan
Line Eikenes
Eric Johanssen
Hilde Nicolaisen
Asbjørn Larsen

Totalt 10 årsverk.

Jim Melby
Heidi Hansen
Anne Hasselberg
Erik Holm
Pål Berger
Bente Røstad

rIo 2012
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Frivillige 
RIO er avhengig av frivillighet for å være mange nok og sterke nok til å påvirke. Vi er derfor veldig heldig som har mange frivillige 
med stort engasjement som representerer oss. De frivillige holder foredrag, underviser, er med i arbeidsgrupper, styringsgrupper, 
planarbeid og sitter i mange brukerutvalg. På grunn av våre mange frivillige er aktivitetsnivået i RIO veldig høyt og derfor langt 
høyere enn hos andre som det er naturlig å sammenlignes med. Det skjer en enorm utvikling hos de som engasjerer seg i RIO og 
dette fører også mange tilbake til arbeidslivet.

Medlemmer 
RIO har valgt bort registrering av 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 har som mål å 
ivareta rettighetene til alle rusavhengige, også de som er uenig med oss.

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 
kommunehelsetjenester, fra direktorat- og departement og fra politikere. Disse er heller ikke ”medlemmer”, men bruker RIO daglig.

rIo er avhengig av 
frivillighet for å være 
mange nok og sterke 
nok til å påvirke.

“
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RIO har i 2012 vært opptatt av utvikling innad i organisasjonen. Etter å ha blitt en HMS-organisasjon 
har vi blitt enda bedre på blant annet medarbeidersamtaler. Kompetanse om ansvarsområder for ledere 
og ansatte er satt i fokus. Verneombud og daglig leder har jevnlig HMS møter for å sikre at vi gjør det vi 
er pålagt som organisasjon. Vi har også videreutviklet WEB-siden for å nå flere, og vi har hatt langt mer 
fokus på høringer. Faste RIO-samlinger har også bidratt sterkt i utviklingen av organisasjonen.

HMS - Helse Miljø Sikkerhet
Daglig leder, Jon Storaas, tok et HMS kurs i november 2011. Kort tid etter og som en følge av dette valgte de ansatte et verneombud. 
I 2012 kjøpte vi et HMS-system for å systematisere RIO sitt HMS arbeid og for å få en kompetanse rundt rettigheter og krav for 
ledere og ansatte.

De ansatte kurses via nett som er en del av pakken vi har kjøpt. Dette gjør vi blant annet for å redusere sykefravær. Kurset handler 
blant annet om sittestillinger og utstyr for å hindre vonde armer med mer. De ansatte har selv et ansvar for å forebygge egen 
sykdom.

Vi er også enig om at det går an å gjøre noe selv om man er sykmeldt. Oppfølgingen går på at de fleste får en form for aktivitet 
under sykemeldingsperioden. Dette gjør vi for å forebygge lengre sykefravær.

HMS-arbeidet i RIO er med på å utvikle organisasjonen. 

WEB-utvikling
Vi har hatt fokus på brosjyre og WEB for å nå enda 
flere. Dette arbeidet har vært viktig da vi har langt 
flere treff på hjemmesiden vår nå enn tidligere. Den er 
fremdeles under utvikling og målet er å få den helt ferdig 
i året som kommer. Vi har også, som en del av WEB-
utviklingen, blitt flinkere til å legge på nett hva RIO 
mener i forhold til ulike temaer.

Høringer
RIO har også svart på langt flere høringer i 2012 enn 
tidligere år. Dette arbeidet fordeles i første omgang 
mellom ansatte, men frivillige kan også skrive hørings-
svar på vegne av RIO hvis de ønsker det. Høringen går 
alltid ut til alle ansatte og frivillige for kommentarer før 
den sendes dit den skal. 

RIO-samlinger
Med nå 13 ansatte spredd over hele landet er faste møter blitt en nødvendighet. Vi har to samlinger hvert år som går over 3 
dager, med kun ansatte på den ene, og ansatte sammen med frivillige på den andre. Vi diskuterer RIO sin utvikling og hvordan
vi som brukermedvirkere skal formidle vår kunskap ut til rusfeltet.

Utviklingsprosesser
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En stor del av rusavhengige i rehabilitering mangler et konstruktivt dagtilbud det første året etter endt
behandling. Mange blir sendt hjem til isolasjon, ensomhet, kjedsomhet, stigmatisering, lav selvfølelse, lite 
mestringsfølelse og manglende nettverk. Alle vet at felleskap gjennom arbeid, aktiviteter og gode opplevelser 
gir en god plattform for endring og utvikling til et godt og rusfritt liv. Mestring gjennom arbeid og aktivitet 
øker selvfølelse og reduserer angst. Dette er grunnen til at RIO med sine prosjekter og tiltak vil bevise at 
aktivitet virker. 

    Idrett MOT rus
Idrett MOT rus er et idrettsarrangement for folk i 
rusbehandling og for folk som sitter i fengsel. RIO 
sammen med Civitan og norsk idrett arrangerer 
Idrett MOT Rus i hele Norge. Idrett MOT rus gikk 
av stabelen i 12 fylker i 2012, et arrangement 
som har vært gjennomført hvert år siden 1999. De 
siste årene har det også vært arrangert et nasjonalt 
Idrett MOT rus i Oslo.

    Kafé X
Kafé X er et samarbeidstiltak mellom RIO, 
MARBORG og Tromsø kommune. 2012 var det 
8.året kafeen var i drift.

Kafé X har i 2012 hatt 10-25 besøkende pr. dag og har rundt 80 faste 
brukere. Det var 20 personer i arbeidstrening, av disse var 14 personer 
tidligere rusavhengige. Tall fra tidligere år viser at ca. 80 % av våre 
frivillige med rusbakgrunn forblir rusfrie etter endt jobb som frivillig ved 
kafeen. 

Kafé X klarer å gjøre en god jobb takket være samarbeidet med lag og 
foreninger, private og offentlige støttespillere. Våre frivillige er samfunns-
engasjerte mennesker, studenter, arbeidsledige som har arbeidspraksis 
gjennom NAV, mennesker som avtjener sin samfunnsstraff ved kafeen og 
tidligere rusavhengige. 

Kafeen er en trygg arena som fungerer som en brobygger mellom tidligere 
rusavhengige og mannen i gata, samt at den sender ut et sterkt signal om 
at alle kan bli rusfri.

prosjekter og tiltak

“Mestring gjennom 
arbeid og aktivitet 
øker selvfølelse og 
reduserer angst.  
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 Hav(B)rus  
Våren og sommeren 2012 gjennomførte RIO og 
Foreningen ”Alle kan bli rusfri” prosjektet Hav(B)rus 
for 2. året på rad.

Hav(B)rus 2012 var i praksis en sjøreise med båten 
M/S Bergvåg som gikk fra Halden til Kirkenes og 
tilbake til Halden. Turen tok til sammen nesten 9 uker.

Mannskapet om bord i M/S Bergvåg  besto av 
tidligere rusavhengige med kortere eller lengre rusfri 
tid. Noen var med som grunnmannskap på hele 
turen,  mange av disse var også med på hele turen i 
2011. Andre deltok på deler av turen.

Det ruspolitiske budskapet om at alle kan bli rusfri  
var også dette året en viktig del av turen. Det var 
arrangementer i flere havner langs kysten  og vi 
besøkte også en del mindre steder der vi ”bare” lå til 
kai og ba lokalbefolkningen på kaffe og rundvisning 
om bord.

Budskapet om at alle kan bli rusfri nådde ut til både 
politikere, fagfolk, lokal media og brukere langs 
hele kysten. Ofisiell reiserute var  Kirkenes, 
Kjøllefjord, Alta, Tromsø, Andenes, Kabelvåg, 
Ørlandet, Brekstad, Geiranger, Bergen, Haugesund, 
Fjordhagen på Tau, Egersund, Kristiansand, 
Bragdøya, Tønsberg, Oslo, Hvaler, Sarpsborg, 
Halden. I tillegg ble flere steder langs kysten 
besøkt.

 Cannabistiltaket  
RIO i Tromsø har siden 2006 tilbudt behandling for cannabis-
avhengighet . Tilbudet er brukerstyrt og eid av RIO. Rus og 
Psykiatritjenesten ved Sosialmedisinsk senter tilbyr kontorplass to 
ganger i uken.

Brukere som benytter seg av tilbudet er hovedsakelig cannabis-
avhengige, men det forekommer også at brukere med annen 
rusproblematikk tar kontakt og benytter seg av tilbudet. Tilbudet 
består av ukentlige samtaler og NADA akupunktur. Metoden som 
benyttes er hovedsakelig kognitiv terapi og motiverende intervju. 
RIOs representant er sykepleier med videreutdanning i rus-
problematikk og NADA akupunktør.

Tilbudet er et lavterskeltiltak, ingen journalføring og ingen sensitive 
personopplysninger blir skrevet ned. Brukere trenger heller ikke 
henvisning for å ta kontakt, selv om mange henvises fra andre 
kommunale og statlige tiltak. Bruker bestemmer selv behandlings-
tiden, og behandlingen tilpasses individuelt. 

I 2012 har det vært ca. 50 brukere innom tiltaket og det har vært 
gjennomført 290 samtaler. Det har vært stor spredning i alder, fra 
15-60 med hovedvekt på voksne fra 30-45.

I tillegg til individuell behandling har det også vært gjennomført 
undervisning om cannabisproblematikk både for brukere og 
hjelpeapparat. Det har vært et utstrakt samarbeid med andre 
instanser i kommunen, som Utekontakten, Sosialmedisinsk Senter.

Budskapet om at alle kan 
bli rusfri nådde ut til både 
politikere, fagfolk, lokal 
medier og brukere langs 
hele kysten.

“
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 RIO ReStart 
RIO ReStart skal være et tilbud til rusavhengige som har gjennomført 
behandling og har et ønske og et mål om et rusfritt, stabilt og meningsfullt 
liv. Målgruppen er rusavhengige som har gjennomført behandling og har et 
ønske og et mål om et rusfritt, stabilt og meningsfullt liv. 

Prosjektet har program tilpasset hver enkelt deltaker. Det er sammensatt og 
inneholder det viktigste av hva hver rusavhengig har behov for i første år et-
ter behandling. Variert arbeid, aktiviteter, grupper/undervisning, individuell 
oppfølging og tilrettelegging.

Vi bruker likemannsarbeid som metode som bygger på at erfaring møter 
erfaring. Det dreier seg om å gå inn i egne prosesser der det blir synlig at 
det å eie et problem også betyr at en har kunnskap. I dette ligger gjenerobringen 
av egne krefter. Hjelp til selvhjelp handler om å sette seg selv i stand til å bli 
aktiv deltaker i eget liv ved å ta ansvar og eierskap for egen utvikling.

Gjennom arbeidstrening, aktiviteter, sosialt samvær, undervisning, grupper, 
eksisterende nettverk, skal RIO ReStart være med å bidra til at den enkelte 
deltaker får en god og trygg utvikling av seg selv. 
 

Hjelp til selvhjelp handler om å sette seg 
selv i stand til å bli aktiv deltaker i eget liv 
ved å ta ansvar og eierskap for egen utvikling.“
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«Et samfunn hvor alle skal få tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer»

Vår visjon

Illustrasjon: Nina Voldstad, 2012.
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Reduksjon i antall aktiviteter
Fra 2011 til 2012 ble antall enkeltaktiviteter i RIO redusert med 11%. Dette skyldes i hovedsak at en større del av våre aktiviteter pågår 
over lengre tid enn før, eksempelvis arbeidsgrupper som jobber gjennom hele året med høy møteaktivitet. Dette registreres kun som en 
enkelt aktivitet. Når vi kikker nærmere på våre aktiviteter ser vi at antall enkeltaktiviteter innenfor spesialisthelsetjenesten er det samme 
som før, antall aktiviteter nasjonalt har økt med 75% mens aktiviteter i fylker og kommuner har sunket med 25%.Redusert antall enkelt-
aktiviteter på fylkes- og kommunenivå skyldes i stor grad at flere og flere kommuner nedprioriterer rusfeltet og ikke kan eller er villig til å 
betale for brukermedvirkning innenfor rus. At dette er en konsekvens av samhandlingsreformen står helt klart for oss. Våre aktiviteter var 
fordelt med 75 % på fylker og kommuner, 15 % på helseregioner og 10% nasjonalt. 

Økning i tidsbruk
Den totale tidsbruken har økt mye.  
Dette skyldes at vi har et betydelig antall flere frivillige som representerer oss.

Totalt var våre representanter involvert i nesten 1000 forskjellige enkeltaktiviteter i 2012. 

På de neste sidene følger en mer detaljert oversikt over våre aktiviteter i 2012 
Denne måten å beskrive detaljert aktivitet på begynte vi med i 2011. En slik beskrivelse vil aldri bli hundre prosent 
utfyllende, 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 2012 og oversikten gir et godt bilde av organisasjonens aktivitetsnivå.

RIO har i 2012 vært engasjert på et stort antall arenaer over hele landet, i styrings-
grupper 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 ansvars-
grupper.

aktiviteter 2012
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Internasjonalt 
•  EInternational Symposium on Current Issues and   
 Controversies in Psychiatry in Barcelona, 
 Spain: Innlegg om å trappes ut av LAR.

Nasjonalt
•  Høringsuttalelser
•  Partnerskap med selvhjelp Norge
•  Samarbeid med Røde Kors
•  Evaluering av pasient- og brukerombud
•  Nasjonalt nettverk for appreciative inquiry
•  HAV(B)RUS 2012, en sjøreise med brukere
 fra Kirkenes til Halden
•  Foredrag Nasjonal Ruskonferanse
•  Foredrag om brukermedvirkning Lukasstiftelsen
•  Referansegruppe pasientkartlegging i regi 
 av Sintef og helseforetak
•  Konferansen La oss få det til å virke
•  Fagrådets ruskonferanse
•  Rehabiliteringskonferansen (programkomiteen) 
•  Helsedirektoratets konferanse ”Sammen om gode 
 og virksomme tjenester”
•  Rådslag om russpesialitet for leger Oslo
•  Kvinner, vold og rus. Foredrag for alle 
 krisesentrene i Norge
•  Arbeidsgruppe, utarbeidelse av ny retningslinje 
 ifht. tvang i rusbehandling
•  Arbeidgruppe Helsedir., revidering av retningslinjer
 for bruk av vanedannende medikamenter
•  Foredrag om Rus i helsevesenet for NSHs konferanse
 for medisinsk kontorfaglig helsepersonell
•  Møte med Fagrådet innen rusfeltet
•  Med i arbeidsgruppe «Hvordan få det til å virke»
•  Dialogmøter med FO
• Møte med Husbanken
•  Møter med Departementet om den nye rusmeldingen
•  Referansegruppe Etikk i rusfeltet

•  Foredrag Confex: Hvordan møte rusavhengige og psykisk syke
•  Overdoseutvalg, flere møter
•  Møte med Frelsesarmeen, flere møter
•  Ledermøte i Actis
•  Seminar med Helsedirektoratet på Park hotell Holmenkollen
•  Møte med Lent: Utviklingsskolen i samarbeid med RIO
•  Intervju med NRK Dagsrevyen, VG, Aftenposten og andre medier
•  Flere møter med studenter angående skoleoppgaver innen rus 
 og psykiatri
•  Kontaktutvalg, Samarbeidsforum mot fattigdom, jevnlige møter   
 med statsråd i arbeidsdepartement
•  Møter i Helse- og omsorgsdepartementet angående 
 Stortingsmelding rus
•  Høringskomiteen på Stortinget angående Stortingsmelding rus
•  Diverse informasjons- og møtevirksomhet på stortinget
•  Styremøter, medlemsmøter, strategimøter i Actis
•  BrukerROP – erfaringsnettverk for rus og psykisk helse 
 brukerorganisasjoner, Helsedirektoratet
•  Innlegg på Fagrådets høring, ROP retningslinjene
•  Arbeidsgruppe Prosedyrekodeverk, Helsedirektoratet
•  Referansegruppe nasjonal retningslinje for avrusning
•  Innlegg Makt og Mulighet-konferanser
•  Innlegg LAR konferansen
•  Deltakelse lansering Brukerplan, Helsedirektoratet
•  Deltaker i filmprosjektet” Djeveldans” ved Mats Ektvetdt, 
 Dokument 2, TV 2
•  Reportasje i ukebladet Hjemmet om pårørendeproblematikk
• Gatenærkonferansen, stand
•  Sinnsroseminar 12-trinnsstudier. 

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

aktivitetsoversikt

Internasjonalt & Nasjonalt 
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Sør-Øst Norge:
HELSE SØR-ØST:
•  Arbeidsgruppe, oppstart av kurs for pas. i LAR.   
 Med kommunen og LMS senteret, Sykehuset Østfold
•  Styringsgruppe SEPREP, Sykehuset Østfold
•  Brukerutvalget til SØHF, Sykehuset Østfold
•  Undervise om IP for SEPREP, Sykehuset Østfold
•  Informasjonsmøter med divisjonsledelsen, psykisk   
 helsevern, Sykehuset Østfold
•  Undervisning ansatte og pasienter på Sanderud,
 Sykehuset Innlandet
•  Kvalitetsråd Sykehuset Innlandet Rus og psykiatri
•  Regionalt brukerutvalg
•  Regionalt fagråd psykisk helse
•  Regionalt fagråd rehabilitering
•  Regionalt fagråd nevrologi
•  Kontaktperson mellom BU og private institusjoner
•  Programkomite rehab konferanse
•  Regional Brukerorganisasjonskonferanse, møteleder
•  FFO konferanse om behandlingslinjer
•  Tre møter HSØ, angående anskaffelse
•  Arbeidsgruppe henvisninger Ortopedi
•  Arbeidsgruppe for etablering av regionsfunksjon 
 dobbeldiagnose
•  Regional brukerutvalgskonferanse
•  Konferanse om rusmestringsenheter i fengsel
•  Strategigruppe BUHSØ
•  Rådgiver / brukerrepresentant Anskaffelsen 
 TSB Helse Sør - Øst 
•  Besøk på 10 behandlingsinstitusjoner sammen med 
 Helse Sør - Øst
•  Leder brukerråd DPS Josefinegate og Skjellfoss 
 psykiatriske klinikk
•  Medlem av Brukerutvalget i Oslo universitetssykehus
•  Medlem brukerutvalget Lovisenberg sykehus
•  Med i arbeidsgruppe om de private 
 undervisningsinstitusjonene (Delotte)
•  Medlem av fagrådet til Helse Sør-Øst
•  Foredrag Riisby behandlingssenter
•  Foredrag Blå kors behandlingsenter
•  Foredrag Tyrifjord behandlingssenter
•  Foredrag Solliakollektivet
•  Foredrag Samarbeidsforum for kollektivene i Norge
•  Rettsak mot Helse Sør-Øst, vitne
•  Deltatt i arbeidsgruppe Samhandlingsdesign 
 på Aker sykehus

•  Var med ledelsen på Lovisenberg sykehus, 
 møte m. adm. dir. Helse Sør-Øst
•  Medlem i Kvalitets og sikkerhetsutvalget på 
 Lovisenberg sykehus
•  Undervisning DPS Josefinegate
•  ROP-prosjektet DPS Josefinegate
•  Møter angående Phoenix Haga som ikke 
 fikk avtale med Helse Sør - Øst
•  Brukerutvalg Vestre Viken HF
•  Brukerutvalg Sykehuset Østfold (vara)
•  Innlegg Lanseringskonferansen ROP retningslinjen
•  Deltaker i ”La oss få det til å virke 2012” konferansen
 Nasjonal strategigruppe
•  Studiebesøk Rusakutten, Oslo Universitetssykehus
•  Undervisning SEPREP utdanningen, Haldenklinikken
•  Dialogmøter Sosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborg

rIo er aktiv i 
hele Norge“

Sør-Øst Nor
ge
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Østfold
•  Hjulpet brukere med rettigheter og klageskriv
•  Ansvarsgruppemøter med brukere
•  Rusforum Indre Østfold
•  Rusforum Sarpsborg
•  Rusforum Halden og Aremark
•  Fagdag Moss
•  Rusforum Fredrikstad og Hvaler
•  Brukerutvalg ved Skjelfoss psykiatriske senter
•  Prosjektnettverk i regi av Fylkesmannen
•  RIO ble intervjuet av studenter ved 
 Høgskolen i Østfold
•  Rapport til Fylkesmannen angående leverte
 tjenester i henhold til avtale
•  Etablering av Egenutviklingsskolen i Østfold,  
 samarbeid med Lent
•  Vært med på kurs «lov om sosiale tjenester
 i NAV»
•  Kompetanseundersøkelse av ansattes 
 ruskunnskap, Marker kommune
•  Arbeidsgruppe for rusprosjekt, Marker kommune
•  Høringsuttalelse om rusmiddelpolitisk 
 handlingsplan, Marker kommune
•  Grunnkurs rus for ansatte og brukere, 
 Marker kommune
•  Etablering av egenutviklingsskole, 
 Marker kommune
•  Brukerråd for boligsosialt utviklingsprogram,  
 Halden kommune
•  Leder Brukerrådet for rus og psykisk helsearbeid,  
 Halden kommune
•  Prosjekt for å starte opp med Utekontakter, 
 Halden kommune
•  Innspill rundt etablering av lavterskel 
 helsestasjon, Sarpsborg kommune
•  Etablert nettverk mellom brukere, kommune og 
 lag/foreninger, Askim kommune
•  IP undervisning ved FriMot, værested for   
 pårørende og rusfrie brukere, Askim kommune
•  Brukerdialogcafe, Askim kommune
•  Samarbeidsmøte med ny leder for rustjenesten, 
 Askim kommune

•  Arrangert brukerdialogcafe, Spydeberg kommune
•  Brukerdialogcafe, Eidsberg kommune
•  Gatelaget til Fredrikstad fotballklubb, Fredrikstad kommune
•  Samarbeid med rusprosjekt ved NAV Fredrikstad, 
 Fredrikstad kommune
•  Opplæring av NAV ansatte i audit og dudit, 
 sammen med Korus Øst, Fredrikstad kommune
•  Samarbeidsmøte med Rustjenesten, Fredrikstad kommune
•  Arbeid med Folkehelseplan, Fredrikstad kommune
•  Foredrag for krisesentrene i Østfold, kvinner, vold og rus
•  Undervisning Høgskolen i Østfold
•  Møte med Fylkesmannen i Østfold
•  Deltatt i ruspolitisk debatt i Arendal
•  Undervisning Høgskolen i Østfold, barnevernspedag
 og utdanningen
•  Prosjektgruppe, ”Fortsatt foreldre”, Sarpsborg
•  Prosjektgruppe TATR, Sarpsborg
•  Prosjektgruppe SPAT, Sarpsborg
•  Prosjektgruppe ”Gravide rusavhengige”, Sarpsborg
•  Dialogmøter ettervernet/ rustjenesten, Sarpsborg 
•  Styringsgruppe ”Fra fengsel til kvalifiseringsprogram”, 
 Sarpsborg
•  Brukerutvalg NAV Sarpsborg, Sarpsborg
•  Brukerforum Sarpsborg Kommune, Sarpsborg
•  Arbeidsgruppe RIO Rusfri Bolig, Sarpsborg
•  Prosjektgruppe ”12 +12”, Skjellfoss psykiatriske, 
 Hobøl Rusforum, Trøgstad
•  Undervisning AOF Barne- og ungd. arb. utdanningen /  
 Helsefagarb. utdanningen, Fredrikstad/Moss
•  Verdens dagen for psykisk helse, Fredrikstad/Moss
•  LAR Konferansen. Østfold, Fredrikstad/Moss
•  Styringsgruppe, rusprosjektet Marker kommune
•  Brukerdialogcafe, Askim kommune
•  Samarbeidsmøte med ny leder for rustjenesten, 
 Askim kommune 
•  Rusmiddelpolitisk handlingsplan, Halden kommune
•  Samarbeid med prosjektet Arbeid og Aktivitet, 
 Halden kommune
•  Arbeidsgruppe for 2 prosjekter i rustjenesten, 
 Sarpsborg kommune
•  IP undervisning ved Ravneberget kvinnefengsel,
 Sarpsborg kommune
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Akershus
•  Innlegg Boligsosial konferanse Fylkesmannen  
 i Akershus
•  Brukerråd Manifestsenteret
•  Leder Brukerråd psykisk helse og rus 
 i Bærum kommune
•  Styringsgruppe Samhandlingsteamet Bærum -  
 Vestre Viken HF og Bærum kommune
•  Styringsgruppe KOR
•  Dialogkonferanse dagtilbud rus
•  Arbeid med politikere og adm i Bærum
 kommune for å etablere samarbeid med   
 Stabæk fotballklubb Tre møter med Helse og  
 sosialsjef Bærum kommune
•  Styringsgruppe ruspolitisk handlingsplan, Bærum
•  Oppsummering av Romerikeprosjektet 
 Forpliktene samhandling
•  Informere om RIO på dagsenter i Eidsvoll
•  Informere om RIO på dagsenter i Lørenskog
•  Minifagdag ”Hvordan samarbeidet om 
 en god IP”
•  Fast deltager på et samlingsted for pårørende
 av rusavhengige i Eidsvoll kommune  
•  Brukerutvalget på A-hus
•  Styret Forpliktene samhandling
•  Møte med filmskaperen Petter Vennerød
•  Undervist Bærum kommune

Oslo
•  Foredrag for Diakonhjemmets Høyskole, Rus
 og Brukermedvirkning
•  IP undervisning på Retretten
•  IP undervisning Fylkesmannen i Oslo og Akershus
•  Brukerforum Senter for rus og avhengighets-
 behandling OUS
•  Prosjektgruppe behandlingslinje alkohol OUS
•  Vara Styringsgruppe, Samhandlingsarena Aker  
 HSØ/OUS/Oslo kommune
•  Brukerråd klinikk psykisk helse
•  20 møter med helse- og sosialstudenter
•  Konferanse fylkesmann Oslo, botilbud/psykisk helse
•  Styringsgruppe rusmestring/ruskontroll, tiltak for  
 å begrense rusing på institusjoner ved OUS
•  Foredrag: ”Hvordan få kontakt med systemet  
 hvis man sliter” for brukere og pårørende, A-hus

•  Styret i Sentrumprosjektet værestedet Trefoldighetskirken,  
 Oslo kommune og bydel St.Haugen
•  Fagdag med barnevernet Søndre Nordstrand
•  Styret i Actis lokallag, Oslo/Akershus 
•  Innlegg boligsosial konferanse fylkesmannen i Oslo
•  Innlegg NAV Frogner, Bolig sett i brukerperspektiv
•  Foredrag på Legeseminar Oslo, alvorlige rusproblemer
•  Møter med Rusmiddeletaten og deres tjenester
•  Arbeidsgruppe KTP Rusmiddeletaten i Oslo
•  Møter med leder Bjørnerud rehabiliteringssenter,
 Rusmiddeletaten
•  Møter med leder av MAR i Oslo, Rusmiddeletaten
•  Samarbeidsforum mellom DPS Josefines gate 
 og deres bydeler
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Hedmark
•  Brukerutvalg Nav Hedmark
•  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
 Hamar kommune
•  Brukerrepresentant Tiur-prosjektet Ringsaker  
 lensmannskontor/ Ringsaker kommune
•  Innlegg om Rus og Avhengighet hjemmebaserte  
 tjenester Kongsvinger kommune
•  Fagråd Rus og psykisk helse Stange kommune
•  Samarbeidsmøter ang. brukermedvirkning   
 Stange kommune
•  Innlegg på møte for psykologforeningen
 Hedmark
•  Drift av Rusforum Østerdalen i samarbeid med  
 Fylkesmannen i Hedmark og KoRus Øst
•  Brukerpanel Nav Ringsaker
•  Innlegg om brukermedvirkning på Veslelien -  
 Kirkens Bymisjon
•  Arbeidsgruppemøte Hamar 2dgr, planlegging  
 av Røroskonferansen 2013
•  Styremøte Brukerstyrt senter Lillehammer
•  Brukerråd for psykisk helsearbeid Alvdal
 kommune
•  Kvalitetsråd DPS Hamar

Oppland 
•  Styreleder i stiftelsen Lillehammer 
 Brukerstyrt Senter
•  Innlegg om Kafé X- Ideverksted Lillehammer 
•  Interimsstyret og forprosjektet til Lillehammer  
 Brukerstyrt senter
•  Interkommunal rusgruppe for 
 Norddalskommunene Sel, Vågå, Lom, 
 Skjåk, Dovre og Lesja

Buskerud
•  Medlem av brukerråd, Senter for 
 rusforebygging Drammen
•  Undervisning Inspirasjonsdag for personell
 i  Aleris, Asker

Vestfold
•  Kontakt med brukere og pårørende 

Telemark
•  Kontakt med brukere og pårørende 
•  Foredrag for ledere i NAV Telemark

Aust-Agder
•  Info/undervisning om brukermedvirkning til 
 politikere i Grimstad kommune. 
•  Info/undervisning om brukermedvirkning og hjelp til  
 selvhjelp, ruskonsulenter i Grimstad kommune.

Vest-Agder
•  Arbeidsgruppe rehabilitering Jegersberg gård 
•  Arbeidsgruppe ressurssenter/motivasjonsenter «Portalen»
•  Brukerråd ARA SSHF
•  Dialogmøter KPH (klinikk for psykisk helse SSHF)
•  Samarbeidsforum med A-larm og ProLAR
•  Brukerutvalg NAV Vest-Agder
•  RIO stand på Dr. Oscar Olsen seminar
•  Foredrag på fagkonferanse i regi av fylkesmannen
•  Bistått brukere i ansvarsgrupper
•  Makt & Muligheter i Trondheim, i regi av Batteriet
 i Kristiansand
•  Fagnettverket til fylkesmannens fagnettverkseminar
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Vest-N
orge

Vest-Norge:
HELSE VEST
•  Deltagelse i Brukerutvalg Helse Vest 
•  Oppstart av Barselgruppe gravide rusmisbrukere i 
 samarbeid med Rogaland A senter
•  Deltagelse i Brukerutvalg Rogaland A Senter
•  Besøk og foredrag på behandlingsinstitusjoner som FAB, 
 Veksthuset og Gauselskogen
•  Foredrag for PUT, i august og september
•  Foredrag for Psykiatrisk divisjon, Helse Vest
•  Samarbeid med DPSer i Bergen vedrørende rus
•  Deltagelse i Brukermedvirkningsprosjekt DPS Førde
•  Foredrag for personale på Rogaland A senter
•  Deltagelse i samarbeid Helse Vest, KORFOR
•  Samarbeide Kommune/Spesialisthelsetjenesten
•  Bruk av internett i rehabilitering

Rogaland
•  2 foredrag for Fylkesmannen, grunnkurs rus
•  Foredrag Høyskolen i Haugesund
•  Deltagelse i Styringsgruppe KORFOR 
•  Deltagelse i Brukerutvalg Mestringsenheten Sandnes
•  Deltagelse i arbeidsflytprosjekt Sandnes
•  Deltagelse i Samarbeidsforum Rus
•  Oppfølging og likemannsarbeid på Musegata 
 100 og L47 Stavanger
•  To foredrag for pårørendegrupper rus
•  Deltagelse i KORFOR prosjekter som Forbli Rusfri 
 og Identitet
•  Deltagelse i Kompetansegruppe Rus, Fylkesmannen

Hordaland
•  Foredrag, Bergen kommune
•  Foredrag, Fylkesmannen 
•  Rekruttering av nye brukermedvirkere
•  Samarbeid med  spesialisthelsetjeneste/kommuner
•  Innlegg om Kafé X på fagrådets konferanse i Bergen
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Midt-Norge: 
HELSE MIDT – NORGE
•  Brukerutvalget; Rusbehandling Midt- Norge
•  Arbeidsutvalget samhandlingsreformen
•  Møte med ledelsen i Rusbehandling Midt – Norge
•  KORUS, Trondheim, Tvang og behandling
•  Temamøte i Trondheim rådhus, legalisering av rusmidler
•  KORUS Trondheim Rusfaglig forum. Tema 
 Trondheimsklinikken etter 1.års drift
•  Møte med KORUS, Rusbehandling Midt-Norge, Levanger
•  Regional brukerkonferanse, Helse-Midt Norge

Møre og Romsdal
•  Rusfaglig Forum
•  Ressursgruppe oppbygging av rustjenesten Kristiansund
•  Prosjektgruppe Hips (Halsa psykiatriske senter)
•  Arbeidsutvalget samhandlingsreformen
•  Undervisning Høgskolen i Volda
•  Foredrag Vestmo behandlingssenter Ålesund 
•  Arbeidsseminar Aukra kommune, vedr. 
 samhandlingsreformen, lavterskeltilbud rus-psykiatri

Midt-Norg
e
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Sør-Trøndelag
•  Rusfaglig Forum
•  Undervisning HiST
•  Undervisning ansatte Byåsen barnehage
•  Gruppeundervisning, ungdomsavdelingen
 Trondheimsklinikken
•  Arbeidsutvalget samhandlingsreformen
•  Arbeidsgruppe Røroskonferansen
•  Foredrag Gjengangerkonferansen
•  Deltakelse konferansen Makt og Muligheter
•  Fagdag Brekstad kommune
•  Besøk på ressursbasen Ørlandet
•  Gruppeleder Rusterapi
•  Brukerutvalget boligstiftelsen Trondheim Kommune
•  Oppfølging /opplæring nye frivillige i Midt-Norge
•  Oppfølging av pårørende
•  Ressursgruppe Røde Kors, Døråpner
•  Ressursgruppe Nytt bygg Blå Kors,
 Lade Behandlingssenter
•  Deltagelse Rus og Psykisk helse konferansen
•  Foredrag AUF Sør-Trøndelag
•  Foredrag: ”Hvordan bruke tvang riktig i fht rusavhengige”
•  Hvordan få det til å virke i Trondheim, foredrag, intervju
•  Møte med Brygga i Trondheim
•  Rusfaglig forum Orkanger vedr. bruk av tvang og behandling
•  Konferanse Oppdal
•  Lunsjmøte Batteriet Trondheim
•  Beboermøte Bakklandet Trondheim
•  Møte Heidrunsenteret Trondheim
•  Møte Basen Bjugn
•  Foredrag Ergoterapistudet, HiST Trondheim
•  Kurs “God å snakke med”, Batteriet Trondheim
•  Brukerrepresentant – Rissa Rusteam NAV
•  Konferanse boligsosiale utfordringer, Trondheim
•  Innlegg Røroskonferansen

Nord-Trøndelag
•  Rusfaglig Forum
•  Undervisning Lukas Fagskole
•  Innlegg fagdag for prosjektet A til Å, 
 Namsos kommune
•  Samarbeidsmøte Stjørdal kommune
•  Deltagelse samarbeidsutvalget vedr 
 samhandlingsreformen 
•  Deltagelse Brukerkonferansen
•  Oppfølging klagesak pasienter, 
 Fossenkollektivet Meråker
•  Undervisning mellomlederkurs Rusforetaket
•  Undervisning Høgskolen i Nord Trøndelag
•  Foredrag på Stiklestad om kommunene i 
 Nord Trøndelag
•  Møte med enhetsleder i oppfølgingstjenesten
 i Stjørdal kommune
•  Evaluering av lavterskeltilbud for 
 oppfølgingstjenesten i Stjørdal
•  Møte med etatsleder omsorg i 
 Stjørdal kommune
•  Møte med menighetsrådet i Stjørdal ang. 
 etablering av lavterskeltilbud for rusavhengige
•  Fellesmøte ang. lavterskel tilbud i Stjørdal
•  Møte med komiteleder omsorg i Stjørdal 
 kommune, vedr. fagkompetanse i kommunen
•  Evaluering av lavterskeltilbud for Levanger 
 kommune under navnet: LOSEN rusrehab
•  Møte med Fylkesmannen i Nord Trøndelag
•  Nettverkssamling på Stiklestad i Verdal, 
 Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Rusbehandling MN
•  Møte oppvekst, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Steinkjer
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Nord-Norge:
HELSE NORD:
•  Foredrag om Nasjonale retningslinjer for   
 pasienter med rus og psykiske lidelser 
 på DPS seminar
•  Representant i Fagrådet TSB
•  Arbeidsgruppe anbud TSB
•  Nestleder regionalt brukerutvalg

Nordland
•  Prosjekt Fontenehus Narvik 
•  Prosjekt brukermedvirkning Narvik 
•  Narvik kommune, RIO, Fylkesmannen i   
 Nordland; oppstart RIO Narvik
•  Møter rus og psykiatri Narvik
•  Møter Lar rusfrie boliger Narvik
•  Innlegg bystyret Narvik
•  Møte og undervisning, arbeidsmarkeds-
 bedrift Narvik
•  Oppstart IMR Narvik
•  Møter rundt Plattform1 Narvik, involvering   
 av tidligere rusavhengige i tiltaket
•  Informasjonsmøte angående boligsituasjonen 
 for rusavhengige / tidligere rusavhengige
•  Undervisning Høgskolen i Narvik
•  Idrett Mot Rus Narvik kommune
•  Møteplassen, oppstart av et rusfritt tilholdssted 
•  Samarbeid med Lartjenestens boenhet i 
 Snorres gate 23, Narvik kommune
•  Innlegg på fagdag for Rus og psykiatritjenesten,  
 Nordlandsklinikken, Barnevernet, Agenda, Nav, 
•  Leder i brukerrådet i Øksnes 
•  Samarbeid om Møteplassen på Myre om den  
 daglige driften

Nord- Norge
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Troms
•  Forum Rus og psykisk helse Troms, Fylkesmannen
•  Møter med Fylkesmannen og rusrådgiver
•  Samarbeidsmøte med Pasientombudet, 
 Fylkesmannen
•  Praksis seminar ruskompetanse DPS, arr RIO,  
 Fagutviklingsenhet og UNN
•  Evaluering RPT-møte boligsosialt arbeid Tromsø
•  Brukerråd RPT
•  Deltakelse i forbindelse med laging av 
 ettervernshefte Tromsø
•  Møter Miljøarbeidertjenesten Tromsø
•  Samarbeidsmøter angående Kafé X
•  Møter angående brukerbasen sin fremtid
•  Møter angående etablering av BAR
•  Koordinerende tillitsperson
•  Møte Byråd helse sosial
•  Foreldremøte angående Rus i kommunene
•  Fagdag tjenesteutøvere; Storfjord, Kvænangen,   
 Kåfjord, Lyngen, og Nordreisa
•  Fagdag Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, og   
 Kvænangen
•  Samarbeid Fagutviklingsenheten UNN, KoRus,  
 ruskompetanse DPS
•  Møte PS, UNN
•  Deltakelse prosjekt, Transport psykisk syke, UNN
•  Planlegging legeutdanning UNN
•  Undervisning legeutdanning, UNN 
•  Brukerråd sykehusapotek UNN
•  Brukerrådet UNN
•  Deltakelse arbeid KSU for IP, UNN
•  Innlegg Nyansattkurs UNN
•  Innlegg fagdag ROP UNN
•  Fagdag rus psykiatri Harstad UNN
•  Innlegg fagdag 2012 SPOR UNN 
•  Ressursgruppe LAR Tromsø, informasjonsmøte
•  Brukerutvalget på UNN 
•  Brukerråd for NAV Tromsø
•  Brukermedvirkningsforumet ved Psykiatrisk senter
 for Tromsø og omegn
•  Innlegg om Kafé X på Skjervøy
•  Innlegg om Kafé X på Sigma Nord
•  Undervisning av studenter på Kafé X

•  Undervisning etterutdanning psykisk helse
•  Møter angående hvordan sikre rusfritt miljø; Tromsprodukt
•  Undervisning ved Tromsprodukt
•  Rus psykisk helse Troms, arbeidsgruppe samt innlegg
•  Styremedlem i Kirkens Sosialtjeneste oppfølgingssenter «Huset»
•  Varamedlem i Brukerrådet for Rus og Psykiatritjenesten  
 Tromsø kommune
•  Arbeidsgruppe ved boligkontoret Tromsø
•  Innlegg på deltagerkonferanse «Huset» i Tromsø
•  Medlem av styringsgruppa for kvinnenettverket Cora
 i Tromsø
•  Høring ang. barn av rusmisbrukere, kommunestyret Tromsø
•  Foredrag ang. Cannabis og Lar i kommunestyresalen i  
 Tromsø kommune
•  Møter med pasient- og brukerombudet i Tromsø ang tilbud til  
 rusmisbrukere i Tromsø
•  Pasientundervisning på Unn, ROP avdeling og 
 allmennpsykiatrisk avdeling
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Finnmark
•  Medlem i arbeidsutvalget Rusforum Finnmark
•  Styringsgruppen Kirkenes nye sykehus, tverrfaglig gruppe og kunstutvalget
•  Vara i sykehusapotekenes brukerutvalg
•  Arbeids og referansegruppe i kommunalt boligprosjekt
•  Styringsgruppe i ambulant tverrfaglig ungdomsteam
•  Brukerutvalget i Helse Finnmark
•  Brukerutvalget i SANKS
•  Samtaler m. brukere
•  Undervisning av sykepleierstudenter
•  Arrangement i forbindelse med at «Bergvåg» startet turneen sin i Kirkenes
•  AU rusforum
•  Programkomiteen ti SANKS
•  Undervisning, barnevernstudenter, Høgskolen i Finnmark 
•  Undervisning, sosionomstudenter, Høgskolen i Finnmark
•  Sosionomstudent i praksis på Kafé X, Høgskolen i Finnmark
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Årsberetning 2012
Virksomhetens art og lokalisering
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon består av tidligere rusmisbrukere som gjennom egne erfaringer, utdanning og kontinu-
erlig kontakt med rusmiljøet formidler kunnskap til viktige grupper i samfunnet. Formålet er  å påvirke og delta i prossesser som kan 
bidra til at rusmisbrukere får tilrettelagt et mangfoldig behandlingsforløp når de trenger det.     
RIO - Rusmisbrukerens Interesseorganisasjon har hovedkontor i Oslo og representanter og ansatte i store deler av landet.   
    

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
Driftsinntektene var noe lavere i 2012 enn i 2011, kr 8 577 078 i 2011 og kr 8 487 622 i 2012.
Likevel er resultatet kr 36 873 høyere i 2012 enn i 2011,  kr 57 739 i 2011 og 94 612 i 2012. 
Dette skyldes i hovedsak at organisasjonen i 2011 hadde en konferanse med en brutto kostnad på kr 500 552 og det har ikke 
vært avholdt konferanse i 2012. Lønn- og personalkostnader økte i 2012 med kr 523 423. Dette skyldes normale lønnsjusteringer 
gjennom året, økte godtgjørelser til frivillige og økning med 1/2 årsverk.       

Arbeidsmiljø og likestilling
Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år har vært 234 dager som utgjør 10,15  % av total arbeidstid i året.  
     
Organisasjonen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av organisasjonens 13 
ansatte er 6 kvinner. Organisasjonens styre består av 2 menn og 3 kvinner.        
      
Organisasjonens hovedkontor er tilrettelagt for funksjonshemmede.       
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resultatregnskap 2012
Driftsinntekter og driftskostnader NOTE 2012 2011

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 rentekostnad   
Resultat av finansposter 
   
Ordinært resultat   
  

Årsresultat   
   
     

5 928 481
 852 083

1 188 133
50 000
27 000

0
0

148 000
268 925
25 000

8 487 622

5 200 021
22 716

3 251 364
8 474 101

13 521

82 030
939

81 091

94 612

94 612

5 503 094
 861 049

1 290 100
40 000

300 000
62 000

170 625
110 833
171 377
68 000

8 577 078

4 676 598
40 716

3 831 247
8 548 561

28 517

29 674
452

29 222

57 739

57 739
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Balanse 2012
Eiendeler     NOTE         2012         2011

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

22 718
 22 718

 275 730
 275 730

 
2 806 519
 2 806 519

3 104 967

928 387
94 612

1 022 999

44 097
665 294

1 372 577
2 081 968

3 104 967

 45 434
  45 434

5 000
 330 667
 335 667

 2 615 954
 2 615 954

2 997 055

870 647
57 739

928 386

51 593
582 287

1 434 788
2 068 668

2 997 055
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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
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, frivillige og eksterne

Lønn   

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Andre lønns- og personalkostnader

Sum

Antall årsverk sysselsatt pr. 31.12.

2012

4 234 131

770 229

167 049

28 612

5 200 021

10

2011

3 795 716

684 451

143 702

41 849

4 665 718

9,5
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Noteopplysninger
note 5 - egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2012

Årets resultat     

Egenkapital pr. 31.12.2012

928 387

94 612

 1 022 999

Note 6 - driftsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.2012

Tilgang     

Avgang

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2012

Bokført verdi pr. 31.12.2012

Årets avskrivning

Avskrivningsplan 5 år lineært

203 582

0

0

180 864

22 718

22 716

Note 7 - annen kortsiktig gjeld

Kompensasjon for kostnader til merver-
diavgift, kr. 292.524, er avsatt
til aktiviteter i 2013. Årsaken er at 
tildelingen ble gjort så sent som 
10. desember 2012 .

Godtgjørelser til daglig leder

Lønn    

Innskuddspensjon (OTP)

Fri bil 

Annen godtgjørelse

Sum

Det er ikke utbetalt honorar til organisasjonenes styre.

2012

547 088

18 667

88 545

6 000

660 300

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar   

Andre tjenester

Sum

2012

27 500

 13 750

41 250

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. 411 793. Skyldig skattetrekk utgjorde 
kr. 411 793.



RIO ÅRSRAPPORT 201230



RIO ÅRSRAPPORT 2012 31



RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
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