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RIO takker for støtten i 2013:
Helsedirektoratet
Helse
Helse
Helse
Helse

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

Fylkesmannen
Fylkesmannen
Fylkesmannen
Fylkesmannen
Fylkesmannen
Fylkesmannen

i
i
i
i
i
i

Østfold
Oppland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Nord-Trøndelag
Finnmark

Telemark fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Tromsø fylkeskommune
Alvdal kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Fredrikstad kommune
Hamar kommune
Hå kommune
Lørenskog kommune
Marker kommune
Nord-Aurdal kommune
Oslo kommune, Velferdsetaten
Rakkestad kommune
Sarpsborg kommune
Sola kommune
Stokke kommune
Tana kommune
Tromsø kommune, Rus og
psykiatritjenesten
Trondheim kommune
Tysnes kommune
Tønsberg kommune
Ørland kommune
Øvre Eiker kommune
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RIO ReStart
Helsedirektoratet
Kristiansand kommune, Helse og sosial
Kafe X
Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenesten
Tromsø kommune, Byråd for helse og omsorg
Marborg
Lars Holm Shipping AS
Lions Club
Norsk Tjenestemannslag
Odd Fellow loge nr. 65 Borea
Rebekka loge nr. 71 Moria
Rebekkaloge nr. 11, Concordia
Rikke og C. Holm
Skittenelv Camping, avd. kiosk
Sykepleiergruppa “ vi over 50”
Tromsø Arbeiderforening
Tromsø Frie Misjonsmenighet
Tromsø Provincialloge

Idrett MOT Rus
Helsedirektoratet
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Forord

2013 har vært et bra år for RIO. Mange nye frivillige pluss en nyansettelse har vi
fått. Vi har hatt stort fokus på å forbedre hjemmesiden vår og har hatt større fokus på
sosiale medier i året som har gått. RIO ønsker å skape seriøse diskusjoner. Dette har vi
klart til gangs. Vi har også formet spørsmål til stortingets spørretime for å få fokus på
det vi er opptatt av
Hepatitt C er et virus mange rusavhengige har, og det
trenger større oppmerksomhet. RIO har bidratt til dette
gjennom et seminar i samarbeid med First House i
tillegg til at vi har løftet temaet inn på stortinget. Vi fikk
også penger fra ExstraStiftelsen Helse og Rehabili-tering til et Hepatitt C prosjekt i samarbeid med A- hus.
Dette prosjektet har fått prisen for det mest nyskapende
prosjektet for 2014.
RIO har gjennom alle år hatt fokus på behandlingskapasitet og oppfølging etter behandling. Den nye regjeringen i samarbeid med de andre borgerlige
partiene ble enige om en rusplan som innebærer 200
nye behandlingsplasser i tillegg til kapasiteten vi har i
dag. RIO er stolt av at vi og andre har klart å påvirke
de som var i opposisjon og nå sitter med makten til å gi
rusfeltet et sårt trengt løft de neste årene.
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RIO har som resten av rusfeltet registrert at folk dør etter
behandling i spesialisthelsetjenesten grunnet dårlig
opp-følging/ettervern i kommunene. Derfor har RIO i
2013 snakket høyt om et integrert ettervern uansett behandlingsmetode. Vi har løftet dette inn i helseregionene
og bedt dem om at det blir et krav i den nye anskaffelsen.
Vi har også løftet dette inn i Helse- og omsorgsdepartementet med gode tilbakemeldinger.

“

Brukerstemmen skal ha et
større fokus i fremtiden.

RIO er en politisk aktør som en brukerorganisasjon skal
være. Vi skal være med i alle prosesser som angår
rusavhengige for å påvirke til bedre tjenester.
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“

RIO er en politisk aktør
som en brukerorganisasjon
skal være.

Brukerstemmen skal ha et større fokus i fremtiden.
Vi har kommet et stykke på vei, men brukerundersøkelser sier at vi har langt igjen. 2013 var
et år i riktig retning.
RIOs oppgave er å se på de ulike tjenestene med
kritiske øyne. Da tenker vi positivt. Det som ble mer
og mer klart for oss i 2013 var at samhandling ikke
lønner seg. Kommunene og deres tiltak, spesialist-helsetjenesten og deres tiltak og NAV og deres
tiltak blir målt på økonomistyring, ikke på kvalitet.
RIO har gjennom hele året hatt fokus på at vi må
få finansieringsordninger som gjør at samhandling
lønner seg. Rusavhengige er helt avhengig av at
ulike systemer samhandler med bakgrunn i den
rusavhengiges sammensatte behov. Individuell plan
må få løftet den fortjener som det geniale enkle
verktøyet det er. Fagfolk må få med seg beslutnings-myndighet når de skal samhandle med andre.
Brukeren/pasienten må og skal være en likeverdig
part i egen behandling/rehabilitering. RIO mener
at man må møte rusavhengige med respekt. Man
må stille krav. Vi ser at stakkarsliggjøringen har for
stor plass i rusfeltet. Respekt betyr at man må se
mennesket bak rusmisbrukerfasaden og de
ressursene som ligger der.

“

Diskusjon skaper
utvikling.

Dette er temaer RIO har hatt stort fokus på i året
som har gått. Vi kommer til å fortsette med dette
fordi vi mener at alle kan bli rusfrie med god
tilrettelegging og der den rusavhengige selv gjør
mesteparten av jobben. Alle blir ikke rusfrie, men
ingen kan fortelle hvem som blir det eller ei. Som
leder er jeg veldig stolt av alle frivillige og ansatte
som har kjempet seg tilbake til et liv med mening
der de bidrar med sin kunnskap til et felt som
trenger brukerkunnskapen. Takk til alle samarbeidspartnere som gjør at vi utvikler oss alle sammen.
Diskusjon skaper utvikling.
Jon Storaas, daglig leder
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RIO 2013

Ansatte

Styret

Jon Storaas                                                                                      
Randi Solheim                                                                                                               
Ragnar Moan                                   
Line Eikenes                                     
Eric Johanssen                                
Hilde Nicolaisen                              
Asbjørn Larsen                                                                              
Jim Melby                                                                                                                       
Heidi Hansen                                   
Anne Hasselberg                           
Erik Holm                                           
Pål Berger                                         
Bente Karlsen Røstad                                 
Kenneth Arctander Johansen   

Styreleder:
Ragnar Moan

Til sammen 10 årsverk som fordeler seg slik:
1,50 årsverk administrasjon   
7,20 årsverk brukermedvirkning
0,80 årsverk Kafe X
0,50 årsverk RIO ReStart
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Styremedlemmer:
Heidi Hansen
Erik Holm
Line Eikenes
Tone Meisdalen
Varamedlemmer:
Pål Berger
Eric Johanssen
Det ble avholdt 3 styremøter i 2013.

HMS – Helse Miljø og Sikkerhet
I 2013 gjennomførte alle ansatte HMS-kursene som ble pålagt. Kursene handlet bl.a. om sittestillinger og utstyr for å
hindre vonde armer med mer. De ansatte har selv ansvar for å forebygge egen sykdom.
De ansatte velger hvert år et verneombud som sammen med daglig leder har jevnlige HMS-møter.
Vi jobber for at sykemeldte skal komme fort tilbake. Dette har vist seg som et gode, men også som en utfordring.
Derfor viktig å være oppdatert innen HMS.

RIO-samlinger
Med 14 ansatte spredd over hele landet er faste samlinger en nødvendighet. I 2013 hadde vi to samlinger, med
bare ansatte på den ene og ansatte og frivillige på den andre. Vi diskuterer RIOs utvikling og hvordan vi som brukermedvirkere på best mulig måte skal formidle vår kunnskap til rusfeltet.

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. 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.

“

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

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 spesialist- og kommunehelsetjenester,
fra direktorat, departement og politikere. Disse er heller ikke
«medlemmer», men bruker RIO daglig.
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Mål, mening og måloppnåelse

Formål
RIOs formål er å påvirke viktige grupper i samfunnet slik at alle rusavhengige skal få tilrettelagt veien ut av
rusrelaterte problemer.

Mål
RIO ønsker å øke behandlingskapasiteten. Vi ønsker at de ideelle private med avtale med helseregionene skal drive
døgnbehandling. Helseforetakene skal drive akuttmottak i langt større omfang enn nå. Dette kan også gjøres
gjennom oppsøkende virksomhet. Utredning bør skje i offentlig regi i tett samhandling med kommunene. Boliger
der man kan forberede seg til behandling bør på plass. RIO hvil også påvirke til et integrert ettervern finansiert av
kommunene og drevet av spesialisthelsetjenestens døgninstitusjoner. Polikliniske konsultasjoner kan også ha tett
samhandling med det integrerte ettervernet drevet av de private ideelle institusjonene med avtale.

Måloppnåelse
RIO har fått gjennomslag for mye av sin påvirkning i 2013. Behandlingskapasiteten er vedtatt øket med over 200
døgnplasser. Rusfeltet skal også få en kommunal opptrappingsplan der bolig og oppfølging etter behandling står
sentral. RIO har også vært med på å få tall på bordet som belyser prisnivået på offentlige drevet behandling kontra
privat ideell behandling. De ideelle private driver behandling til halvparten av prisen og med bedre kvalitet. RIO har
fått signaler om at vårt mål om hvem som bør drive døgnbehandling i rusfeltet nærmer seg oppnåelse.
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Status for dagens rusavhengige
I dag er behandlingskapasiteten alt for lav. De aller tyngste brukerne venter lengst på behandling. Man opererer med
begreper som nødvendig helsehjelp og antyder at noen er behandlingsresistente. RIO er opptatt av at alle kan bli
rusfrie, alle blir ikke rusfrie. Ingen kan fortelle hvem som blir rusfri eller ei.
Oppfølging/ettervern etter behandling er en mangelvare. Flere pasienter dør på grunn av denne manglende
oppfølgingen og mange får et dårligere funksjonsnivå etter behandling. På tross av dette lykkes en tredjedel med
behandlingen, en tredjedel er på stedet hvil etter behandling og en tredjedel får det verre.
Boligpolitikken for rusavhengige får strykkarakter av RIO. En differensiert boligpolitikk ignoreres av kommunenes
politikere.
Rusfeltet har en rekke gode skadereduksjonstiltak og et mangfoldig behandlingsapparat. Problemet er at dette ikke
henger sammen. Det er ikke gitt rom for å samhandle. Pr i dag er det ikke lønnsomt å samhandle med andre selv om
alle vet at rusavhengige har et sammensatt problem som trenger flere aktører.

RIO påvirker gjennom
•
•
•
•
•
•

Målgrupper

Foredrag/undervisning
•
Arbeidsgrupper
•
Styringsgrupper
•
Brukerutvalg
•
Egen webside/nyhetsbrev/sosiale medier                
Egne prosjekter og tiltak

Helse- og sosialfaglig personell
Byråkrater/politikere
Brukere og pårørende
Media     

Illustrasjon: Nina Volstad 2012
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Web & sosiale medier
Et viktig prinsipp i brukermedvirkning er å løfte brukerstemmen. Ved å bruke
Facebook og hjemmeside når vi ut til fagfolk, byråkrater og politikere, brukere og
pårørende. Her kan de se hva vi tilbyr og følge aktuelle nyhetssaker i rusfeltet og
mye mer.

Informasjon
Vi har valgt å dele informasjonen i to deler. En del hvor vi produserer eget innhold, og en del hvor vi publiserer
informasjon laget av andre aktører på rusfeltet, både nasjonalt og internasjonalt.

rio.no
rio.no ble i 2013 besøkt 15230 ganger, og 48917 sider ble vist. Dette gir et gjennomsnitt på 3,6 sider per besøk.
Det var 6095 personer som søkte etter RIO via en søkemotor, og 4965 personer ble henvist til rio.no fra andre kilder.
Det er også mulig å bestille RIOs tjenester via hjemmesiden.

“

Bestill vår kunnskap på rio.no

Facebook
Ved å bruke Facebook har fagfolk og brukere større mulighet til å kontakte oss direkte om konkrete saker. Dette fører
til mer diskusjon og flere nyanser kommer frem i lyset.
Ved utgangen av 2013 var det 3200 personer som likte RIOs Facebookside. Ved hjelp av målrettede annonser sprer
vi informasjon til alle de som liker siden.

Nyhetsbrev
Fra begynnelsen av 2013 introduserte vi RIOs
nyhetsbrev som blir sendt til de som ønsker det
en gang pr. mnd. Nyhetsbrev får man ved å
klikke seg inn på rio.no og melde seg på.
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Aktiviteter i felt 2013
RIO har i 2013 vært engasjert på et stort antall arenaer over hele landet, i
styringsgrupper og utvalg på på alle nivåer, i rusforum, ruspolitiske råd og
undervisning på høgskoler.
I tillegg til de aktivitetene vi beskriver her, har vi også løpende kontakt med
brukere, pårørende, ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste, NAV,
byråkrater, fagfolk og politikere.

Aktiviteten øker
Selv om den uvurderlige innsatsen til våre frivillige og ansatte er medskyldig i den store aktivitetsøkningen på over
300 % har bedre rutiner og målemetoder hovedskylden for at vi i større grad enn før kan registrere de enkelte
aktivitetene vi er med på. Dette har gitt mer presise tall, selv om det enda er for mye som faller bort. Mye av sammenligningsgrunnlaget med 2012 er derfor borte, men vi registrer at innsatsen fremdeles fordeler seg med størst aktivitet i
fylker og kommuner, etterfulgt av helseregioner og nasjonale aktiviteter. Våre rutiner er i kontinuerlig forbedring.  

Totalt var våre representanter involvert i over 1300 enkeltaktiviteter i 2013.  

På de neste sidene følger en mer detaljert oversikt over våre aktiviteter i felt 2013
Vi begynte å beskrive detaljert aktivitet på denne måten i 2011. Fremdeles ser vi utfordringer i å fange opp all
aktivitet blant både frivillige og ansatte, men oversikten gir et bilde av organisasjonens aktivitetsnivå og hvor bredt vi
jobber.

RIO ÅRSRAPPORT 2013
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Aktivitetsoversikt
Aktivitetene er sortert slik. Først internasjonalt og nasjonalt og deretter kommer helseregioner.  Under hver helseregion kommer tilhørende fylker og kommuner
sortert etter kommunenummer.
Internasjonalt

•
•
•
•

• Tsjekkia - Praha, EXIT LAR

Nasjonalt
• Actis Samarbeidsorgan for rusfeltet,
jubileumskonferanse
• Actis Samarbeidsorgan for rusfeltet, styremøte
• AD, Arbeidsministeren, kontaktutvalg fattigdom
• Aksjonsgruppa for medisinfrie behandlingstilbud, informasjonsmøte
• Alkoholkonferansen 2013
• Arbeidsdirektoratet, kontaktutvalg
• Confexkonferanse, for legesekretærer
• Confexkonferanse, Hvordan møte brukere
• Exit LAR
• Fagforbundets arbeidsmiljøkonferanse
• Fagrådets ruskonferanse
• First House/RIO, hepatitt c seminar,
planleggingsmøte
• Forbundet Mot Rusgift, debatt
• Fosterhjemsforeningen, arbeidsgruppe                                 
• Helsedirektoratet - arbeidsgruppe legespesialisering rusmedisin
• Helsedirektoratet, arbeidsgruppe
private/offentlige
• Helsedirektoratet, arbeidsgruppe rus/psyk.
• Helsedirektoratet, brukerROP
• Helsedirektoratet, kvalitetsindikatorer
referansegruppe
• Helsedirektoratet, lokalt rus og
psykiskhelsearbeid
• Helsedirektoratet, medisinfrie behandlingstilbud
• Helsedirektoratet, møte ny legespesialitet
• Helsedirektoratet, nasjonal overdosestrategi
• Helsedirektoratet, nasjonal veileder
arbeidsgruppe
• Helsedirektoratet, nasjonale retningslinjer
overdosedødsfall
• Helsedirektoratet/Korus Øst - Veileder
tvang, arbeidsgruppe
• HOD, anskaffelser TSB
• HOD, møte med helseministeren
• HOD, møte med helseministeren,
overdosestrategi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Høring om “Alkolås som alternativ til tap av førerkort”
Høring om “Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven”
Høring om “Forslag til endringer i lov om sprøyterom”
Høring om “Forslag til ny pasientjournallov og ny
helseregisterlov”
Høring om “Lovendring om folketrygd som følge av
henvisning fra psykolog”
Høring om “Oppnevning av kontaktperson”
Høring om “Utvidelse av pasientskadeloven”
Høring om ”Styrking av pasienters, brukeres og
pårørendes stilling i tilsynssaker”
Idrett MOT Rus
Idrettshøgskolen
Kirkens Bymisjon, Samarbeidsforum mot fattigdom
Kommunenes sentralforbund KS, Samhandlingsreformen
Konferanse fagrådet
KORFOR/KORUS/Fylkesmannen-Brukerkonferanse
KS Kommunenes sentralforbund, samhandlingsreformen
Kunnskapssenteret, overdosestrategi
LO-konferanse
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Nasjonalt senter for erfaringskompetandse, samling
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, programkomite
Nettverk for Appreciative Inquiery
Norsk sykepleierforbund, fagdag
NRK, Dagsrevyen - møte
NRK, Litteraturhuset - Deltaker i “Debatten”
Pasientsikkerhetskampanje
Riktig Retning, samarbeidsforum for brukerorganisasjoner
ROP/Kompetansesenter, ekspertrådet
Rus og Samfunn, redaksjonskomiteen
Ruskonferanse Midt-Norge
Seminar “Ut av tåka”, samarbeidsmøte
SIRUS seminar
Utvalg etikk og tvang innen rus og psykiatri
Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid
for voksne
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Ahus, arbeidsgruppe - åpning av ny rusenhet
Ahus, brukerutvalg
Ahus, forebygging selvskade/selvmord
Ahus, ny rusenhet
Ahus, styremøte
Anskaffelse raskere tilbake, rehab
Arbeidsgruppe evalueringsverktøy, rehab
Arbeidsutvalg
Arken, klagesak
Blåkors, avd. rusbehandling
Brukerorganisasjonskonferanse
Brukerråd, Regional koordinerende
enhet (rehab)
Brukerrådskonferanse
Brukerutvalg
Bærum/Vestre Viken HF Erfaringskonferanse
Bærum/Vestre Viken HF Styringsgruppe
DPS Aurdal, kvalitetsutvalg
DPS Gjøvik, samhandlingskonferanse
DPS Hamar, Kvalitetsutvalget
DPS Josefines gate
DPS Josefines gate og 4 bydeler, seminar
DPS Josefines gate, brukerutvalget
DPS Josefines gate, ROP-prosjekt
DPS Josefines gate, samarbeidsforum bydeler
DPS Moss, brukerråd
DPS Tøyen, avdelingsledermøte
Fagråd bibliotekstjenester
Fagråd nevrologi
Fagråd psykisk helse
Fagråd rehabilitering
Fagråd TSB
Fagrådet i Helse Sør - Øst
Fredheim skole, undervisning
Helse Sør-Øst  og epilepsiforbundet, møte
Helse Sør-Øst, brukerutvalgsseminar
Klinikk A Rus /psykiatri, brukerrårdsseminar
KoRus Øst, arbeidsgruppe
KoRus Øst, erfaringskonferanse
Loland Behandlingssenter
Loland Behandlingssenter, møte med ledelse
Loland Behandlingssenter, veiledning med
brukere
Lovisenberg sykehus, Nic Waal
Lovisenberg sykehus, brukerutvalget
Lovisenberg sykehus, kurs
Lovisenberg sykehus, lederseminar
Lovisenberg sykehus, Pasient og sikkerhetsutvalget
Manifestsenteret, brukerutvalg
Manifestsenteret, brukerråd

• Møte om tilskuddsordning
• Oslo Kongressenter, konferanse for
fagrådsmedlemmer
• Oslo Universitetssykehus, brukerutvalg
• OUS - Arbeidsgruppe, Fagprosedyre rusmestring
• OUS - Brukerråd Avdeling rus og avhengighet
• OUS - Brukerråd klinikk psykisk helse
• OUS - Forberedende møte med A-Larm
• OUS - Programkomite brukerkonferanse TSB
• OUS - Programkomite brukermedvirkningskonferanse
• OUS - Ruskonferanse  
• OUS - Åpning av ny avdeling voksne
• OUS Klinikk, brukerutvalget
• OUS, avklaring og motivasjons avd.
• OUS, møte om TSB
• OUS, Rusmestringskonferanse
• OUS, samhandlingsarena
• OUS, tema rus på institusjon
• P77 Døgnavdelingen, brukerundersøkelse
• P77 Døgnenheten, samtalemøter
• Programkomite rehabkonferanse
• Programkomite, brukerrådskonferanse
• Prosjekt Foredragsholdere
• Psykisk helsevern, merkantilt ansatte
• Rehabiliteringskonferanse
• Riisby behandlingssenter
• ROP seminar
• Rus/psykisk helseteam, nettverksmøter
familierådgivning
• Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforsknings møte
• Senter for psk.terapi/sosial rehab., styringsgruppe
• Skjellfoss psykiatriske, 12 +12 Konferansen
• Skjellfoss psykiatriske, brukerutvalg
• Skjellfoss psykiatriske, prosjekt 12 +12
• Solliakollektivet, foredrag
• Strategiplan pasient og pårørendeopplæring
• Sykehuset Innlandet, brukerutvalg
• Sykehuset Østfold, brukerutvalg
• Sykehuset Østfold, kvalitetsutvalg
• Sørlandet sykehus/ARA
• Sørlandet Sykehus/ARA
• Vestre Viken, brukerutvalg
• Vestre Viken, kvalitetsutvalg
• Vestre Viken, ledelsens gjennomgang,
• Vestre Viken, pasientsikkerhetskampanjen

RIO ÅRSRAPPORT 2013
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Østfold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0100-Østfold Fylkesmannen, samarbeidsmøter
0101-Halden Rus- og psykiatritjenesten
0101-Halden Rusforum, arbeidsutvalg
0101-Halden Rusforum, ROP - pasienten
0101-Halden Rusforum, Arbeid og IPS
0101-Halden Brukerutvalg
0104-Moss Referansegruppe helhetlig rusplan
0104-Moss Prosjekt Housing First
0104-Moss Referansegruppe rus
0104-Moss Rusforum
0104-Moss Ressursgjennomgang av psykisk
helse og rustjenster
• 0105-Sarpsborg Aktivitetssenter rus
og psykiatri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Akershus

0105-Sarpsborg Ansvarsgruppemøte
0105-Sarpsborg Brukerforum
0105-Sarpsborg Brukerforum: rus/psykiskhelse
0105-Sarpsborg Krambua, samtalemøte
0105-Sarpsborg NAV, brukerutvalg
0105-Sarpsborg RIO Rusfri bolig
0105-Sarpsborg Rusforum
0105-Sarpsborg Rusforum, arbeidsutvalg
0105-Sarpsborg Rusforum: Implementering
av ROP retn.linjer
0105-Sarpsborg Rusforum: Kognitiv svikt
0105-Sarpsborg Rushelsetjenesten, samtalemøte
0105-Sarpsborg Senter for rehabilitering og
aktivitet, samarbeidsmøte
0105-Sarpsborg TATR: prosjekt utredning av
tilbud til rusavhengige
0105-Sarpsborg Varmestua, dialogmøte
0105-Sarpsborg Varmestua, samtalemøte
0105-Sarpsborg Verdensdagen for psykisk helse,
arbeidsgruppe
0106-Fredrikstad Rusforum
0106-Fredrikstad Rusforum
0106-Fredrikstad Dialogmøte
0106-Fredrikstad Torsnes Sykehjem,
kompetanseheving rus
0111-Hvaler Rusforum
0118-AremarkRusforum, arbeidsutvalg
0119-Marker NAV, møte med brukere
0127-Skiptvet Ansvarsgruppe
0128-Rakkestad Rusforum, arbeidsutvalg

• 0200-Akershus Forpliktene samhandling,
solskinnsdagen
• 0219-Bærum Brukerråd psykisk helse og rus
• 0219-Bærum Bærum/Vestre Viken HF, styringsgruppe
• 0219-Bærum Bærum/Vestre Viken HF,
erfaringskonferanse
• 0219-Bærum KOR, styringsgruppe
• 0219-Bærum KOR, samling
• 0219-Bærum Møte med helse og sosialsjef
• 0219-Bærum Møte om brukermedvirkning
rehabtjenesten
• 0219-Bærum Møte med psykisk helse
• 0219-Bærum Gatelaget, styringsgruppe
• 0220-Asker Fagforbundets arbeidsmiljøkonferanse

Oslo
• 0301-Oslo Aleris
• 0301-Oslo Arrangementkomite medikamentfri
behandling
• 0301-Oslo Batteriet, kontaktutvalg
• 0301-Oslo Bibianka, samarbeidsmøte
• 0301-Oslo Bydel Stovner, Prosjekt vanskeligstilte
• 0301-Oslo Bydel Ullern, arbeidsgruppe
• 0301-Oslo DPS Josefines gate og 4 bydeler, seminar
• 0301-Oslo DPS Josefines gate, samarbeidsforum
bydeler
• 0301-Oslo KREM/Batteriet, samarbeidsmøte
• 0301-Oslo Pårørendesamtaler
• 0301-Oslo Samarbeidsforum mot fattigdom,
Batteriet Oslo
• 0301-Oslo Samarbeidsforum mot
fattigdom/Batteriet Oslo
• 0301-Oslo Seminar “Makt og Muligheter”
• 0301-Oslo Velferdsetaten, boveiledningskurs
• 0301-Oslo Velferdsetaten, møte
• 0301-Oslo Velferdsetaten, IP kurs
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Hedmark
• 0400-Hedmark Fylkesmannen,
Røroskonferansen
• 0426-Våler Prosjekt Boligsosialt arbeid
• 0438-Alvdal Brukerutvalg rus og psykiatri

Oppland
• 0501-Lillehammer Brukerstyrt senter
• 0502 Gjøvik Høyskolen i Gjøvik,
videreutdanning
• 0511-Dovre Ruspolitisk handlingsplan,
arbeidsgruppe
• 0513-Skjåk Ruspolitisk handlingsplan,
arbeidsgruppe
• 0514-Lom Ruspolitisk handlingsplan,
arbeidsgruppe
• 0515-Vågå Ruspolitisk handlingsplan,
arbeidsgruppe
• 0517-Sel Ruspolitisk handlingsplan,
arbeidsgruppe
• 0542-Nord-Aurdal Stabburshella,
brukerstyrt værested - drift
• 0542-Nord-Aurdal Workshop for
helsepersonell

Buskerud
• 0600-Buskerud Høgskolen i Buskerud,

Askerprosjektet referansegruppe
• 0602-Drammen Senter for rusforebygging,
brukerutvalget

Vestfold
• 0903-Arendal Arendalsuka, debattdeltaker
• 0903-Arendal Arendalsuka, stand
• 0904-Grimstad Grimstad kommune, møte

Vest-Agder
• 1001-Kristiansand Ruspolitisk handlingsplan, arbeidsgruppe
• 1001-Kristiansand NAV Kristiansand,
informasjonsmøte om RIO ReStart
• 1001-Kristiansand NAV Kristiansand,
utforming av anbudsdokument

• 1001-Kristiansand Portalen Motivasjons
senter, arbeidsgruppe
• 1001-Kristiansand Jegersberg Gård,
arbeidsgruppe
• 1001-Kristiansand Kristiansand kommune,
seminar Ut av tåka, RIO-stand
• 1004-Flekkefjord Brukermøter
• 1004-Flekkefjord Flekkefjord bystyre
• 1014-Vennesla NAV Vennesla, informasjonsmøte om RIO ReStart
• 1014-Vennesla RUBIN/AMBO ruspolitisk
handlingsplan, arbeidsgruppe
• 1018-Søgne NAV Søgne, informasjonsmøte om
RIO ReStart

RIO ÅRSRAPPORT 2013
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Vest-Norge:
Helse Vest

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brukerutvalg
Vurdering kvalitetskrav, anbud
Oppfølging brukere
KORFOR, styringsgruppe
DPS Bjørgvind , selvhjelpsgrupper,
kompetanseoverføring
Gauselskogen behandlingssenter, oppfølging
beboere
Diakonhjemmet Sandnes, rus grunnkurs
KORFOR, rus og avhengighetsforskning
Konferanse, Å forbli rusfri
Helse Bergen, tvang
Bergen Legevakt, rusakutten
Team Rus og Psykisk helse, møte

Rogaland
• 1102-Sandnes Mestringsforum, brukerutvalg
• 1102-Sandnes Mestringsenheten, konferanse
• 1120-Klepp Konferanse

Hordaland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1200-Hordaland Kommunale tjenester, møte
1201-Bergen Utekontakten, møte
1201-Bergen Albatrossen ettervernssenter, møte
1201-Bergen Batteriet, samarbeidsmøte
1201-Bergen Universitetet, Sampolkonferansen
1419-Leikanger Leikanger kommune
1438-Bremanger Fagdag rus
1439-Vågsøy Fagdag rus
1441-Selje Fagdag rus
1443-Eid Fagdag rus
1444-Hornindal Fagdag rus
1445-Gloppen Fagdag rus
1449-Stryn Fagdag rus
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• Rusbehandling Midt - Norge, brukerutvalget
• KORUS/Fylkesmannen Nord-Trøndelag,
Rus og folkehelse
• Rusbehandling Midt-Norge, brukerutvalg
• Trondheimsklinikken, KORUS - FOU forskning
• Ruskonferansen, arbeidsgruppe
• Rusbehandling Midt-Norge, brukerutvalg
• Prosjektgruppe Fusjon
• Rusforetaket, brukerutvalg
• Rusbehandling Midt-Norge, Trondheimsklinikken
• Rusforetaket, styremøte
• Rusforetaket, brukerkonferanse
• Psykisk helse, brukerutvalg
• KORUS Midt Fylkesmannen
• NAV, tilrettelegging for rusbehandling Vestmo
• KORUS, møter om tvang

Møre og Romsdal
• 1500-Møre og Romsdal Høgskolen i Volda

Sør-Trøndelag
• 1600-Sør-Trøndelag Rusfaglig forum, alle
kommuner
• 1601-Trondheim Trondheim Fengsel
• 1601-Trondheim Rusfaglig forum
• 1601-Trondheim Seminar “Makt og Muligheter”
• 1601-Trondheim Brygga
• 1601-Trondheim Høgskolen i Trondheim
• 1601-Trondheim Fagforbundet i Trondheim
• 1601-Trondheim Studentersamfunnet, rusdebatt
• 1601-Trondheim Housing First, referansegruppe
• 1601-Trondheim Ruskonferansen
• 1601-Trondheim Brygga
• 1601-Trondheim Boligtjeneste psykisk helse/rus
• 1601-Trondheim Ansvarsgrupper
• 1601-Trondheim Batteriet, valgvake
• 1601-Trondheim Trondheim kommune,
informasjonsmøte
• 1653-Melhus NAV, fagdag

Nord-Trøndelag

• 1700-Nord-Trøndelag Fylkesmannen, Korus,
samarbeidsmøter
• 1702-Steinkjer KORUS / Fykesmannen NordTrøndelag, Rus og folkehelse
• 1742-Grong Temadag rus
• 1751-Nærøy Fagforbundet
RIO ÅRSRAPPORT 2013
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Nord
- No
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Nord-Norge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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DPS Balsfjord, møte
Erfaringsseminar i rus og psykiatri
Fagrådet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Fagutviklingsenheten, arbeidsgruppe
ruskompetanse DPS
Helse Finnmark, brukerutvalg
Helse Finnmark, utredningsgruppe rus og psykiatri
Helse Nord, brukermedvirkning i TSB, møte
Helse Nord, Kafé X og brukermedvirkning
Helse Nord, vurderingsteam
Helse-Finnmark, samarbeidsmøter
Kirkenes nye sykehus, kunsturvalget
Kirkenes nye sykehus, overordnet tverrfaglig gruppe
Kirkenes nye sykehus, styringsgruppe
KORUS Nord, samarbeidsmøter
KORUS Nord konferanse “Te ka slags nøtte”
Kriminalomsorgen Nord, TAFU, møte
Kriminalomsorgen, fotlenke og samfunnsstraff, møte
LAR- Rusfrie boliger, samarbeidsmøter
LAR- ruspoliklinikken, drøftingsmøte
Nordlandsklinikken
Nordlandsklinikken- Fagdag
Nordlandsklinikken, informasjonsmøte
Psykiatri i Nord, konferanse
Psykiatrisk senter for Helgeland og Ofoten
Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, ansatte
og pasienter
Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, brukerutvalg
Regional koordinerende enhet for rehabilitering
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• Ressursgruppe LAR, arbeidsgruppe
• SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter,
brukerutvalg
• Senter for psykisk helse Ofoten- SPHO
• SEPREP - videreutdanning sykepleiere
• Somatisk rehabilitering
• Tromsø Fengsel, innsatte og ansatte
• UNN, TSB
• UNN, erfaringskonsulentmøte
• UNN, Fagutviklingsenheten - Transport av
psykisk syke
• UNN, Helsefagutdanning sykepleiere
• UNN, Pasientsikkerhetskampanje seminar
• UNN, Ruspoliklinikken, fagdag
• UNN, avd. avrusing utredning, møte
• UNN, brukerutvalg

Nordland

• 1805-Narvik Idrett MOT Rus
• 1805-Narvik Boligtjenesten rusfrie LAR-boliger
• 1805-Narvik Rus- og psykiatritjenesten Tromsø og
Narvik, samarbeidsmøte
• 1805-Narvik Plattform1, samarbeidsmøte
• 1805-Narvik Høgskolen i Narvik
• 1805-Narvik Rus og psykiatritjenesten, brukerutvalg
• 1805-Narvik Cafe Exit, brukerstyrt værested -drift
• 1824-Vefsn Mosjøen/rustjenesten,  møte med
brukere og ansatte
• 1833-Rana Landsforbundet mot stoffmisbruk
- LMS Troms
• 1900-Troms Fylkesmannen - Prosjekt brukermed
virkning, rustjeneste
• 1902-Tromsø Kafé X og Lions, samarbeidsmøte
• 1902-Tromsø Studentenes JuVel-aksjon
• 1902-Tromsø Idrett MOT Rus
• 1902-Tromsø Tromsø kommune - arbeidsgruppe
frivillig arbeid
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, Rus- og
Psykiatritjenesten, evaluering
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, strategiutvikling av
eiendom til helse og omsorg
• 1902-Tromsø Boligkontoret, møte om kommunale
boliger
• 1902-Tromsø Høgskolen i Harstad
• 1902-Tromsø RPT - brukerråd
• 1902-Tromsø Kommunalt Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
• 1902-Tromsø Psykiatrisk boligtjeneste
• 1902-Tromsø Psykiatrisk boligtjeneste - brukere,
klagesaker

• 1902-Tromsø Frimisjonen
• 1902-Tromsø Boligtjenesten rusfrie LAR-boliger,
møte
• 1902-Tromsø Tromsø Kommune, organisering helse
• og omsorg, møte
• 1902-Tromsø Kirkens sosialtjeneste “Huset”,
styremøte
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, BTI prosjekt
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, Sosialmedisinsk
senter
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, ressursgruppe
boliger
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, byrådet,
brukerdialogkonferanse
• 1902-Tromsø Tromsø kommune rus og
psykiatritjenesten
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, Utekontakten
1902-Tromsø Tromsø kommune, Utekontakten,
samarbeidsmøte
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, Sosialmedisinsk
senter, samarbeidsmøtemøte
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, BTI prosjekt
• 1902-Tromsø Tromsø kommune fritidsseksjonen
• 1902-Tromsø Helse Nord, konferanse
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, byrådet, høring
barn / unge
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, eiendomsstrategi
2030
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, organisering helse
og omsorg
• 1902-Tromsø Tromsø kommune rus og
psykiatritjenesten
• 1902-Tromsø Tromsø kommune, Utekontakten
• 1922-Bardu NAV, samarbeidsmøte
• 1933-Balsfjord Balsfjord DPS, samarbeidsmøte
• 1939-Storfjord Politisk ledelse, møte
• 1941-Skjervøy Skjervøy kommune
“Ungdom på Ræk”

Finnmark

• 2000-Finnmark Fylkesmannen i Finnmark
- Rusforum Finnmark, AU
• 2000-Finnmark Høgskolen i Alta
• 2000-Finnmark Fylkesmannen i Finnmark
- Rusforum Finnmark
• 2012-Alta Samarbeidsmøte
• 2020-Porsanger Brukerperspektiv rus
• 2020-Porsanger Blåmandag
• 2030-Sør-Varanger Boligprosjektet, arbeidsgruppe

RIO ÅRSRAPPORT 2013
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Etter to år i drift ser vi at prosjektet fyller et klart behov for de som trenger støtte og
tilrettelegging etter behandling. Deltakerne får struktur og rutiner i hverdagen ved å
møte opp om morgenen til fastsatt timeplan. En av deltakerne er allerede på vei inn i
ordinært arbeidsliv.
Sted

Målgruppe

Bragdøya i Kristiansandfjorden.

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

Formål
RIO ReStart skal bidra til at den enkelte deltaker skal få
tak i egne ressurser, ta ansvar for eget liv og bli godt
rustet til et liv som rusfri. Vi skal motivere og engasjere
hver enkelt deltaker til å bli et produktivt medlem av
samfunnet.
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Arbeidstrening
Oppgavene blir tildelt av Bragdøya kystlag og består
i restaurering av bygningsmasse, hytter og båter og
vedlikehold av turløypene på Bragdøya. Det finnes bl.a.
båtbyggeri, snekkerverksted, mekanisk verksted og
gårdsbruk.
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Mestringstrening

Frivillige

Vi bruker mestringstrening, aktiviteter, sosialt samvær,
gruppeundervisning og nettverksbygging som verktøy.

Mellom 6 og 8 frivillige har bidratt i prosjektet i 2013.

Samarbeidspartner
Bragdøya Kystlag, det største kystlaget i Norge, er vår
viktigste samarbeidspartner. Kystlaget stiller hele øyas
fasiliteter til disposisjon som gir deltakerne mange og
varierte oppgaver, som igjen fører til et lærerikt og sosialt
fellesskap for begge parter.

Deltakere
Prosjektet hadde 6 deltakere i 2013 hvorav en er på vei
inn i ordinært arbeidsliv.

Prosjektleder
Bente Karlsen Røstad, utgjorde i 2013 0,5 årsverk.

Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader

2013
  

Tilskudd fra Helsedirektoratet
Tilskudd fra Kristiansand kommune
Gaver
Sum driftsinntekter
Lønn og personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

    300
50
4
354

000       
000
110
110

2012

300 000
30 000
0
330 000

206 159
      154 193
360 352

206 354
130 794
337 148

-6 242

-7 148

Årsresultat

Regnskapsprinsipper
Prosjektregnskapet er avlagt etter regnskapsloven og GRS for små foretak, så langt reglene er anvendelige.
Prosjektregnskapet består av resultatregnskap for regnskapsåret 2013 og er utarbeidet for å gi informasjon om
resultatet i prosjektet.
Kostnader forekommer på grunnlag av inngående fakturaer.
Regnskapet er inkludert i RIOs årsregnskap.
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Kafé X er en rusfri møteplass for nettverksbygging i trygge og sosiale omgivelser
som er 100 % brukerstyrt og drives av tidligere rusavhengige. Tiltaket er en viktig
del av den totale rehabiliteringen av rusmisbrukere i Tromsø, og et supplement til de
ordinære kommunale tjenestene. 2013 var det 9. året kafeen var i drift.
Sted

Aktivitetstilbud

Vestregata 66 i Tromsø.

Fribilletter til kino og teater. Fotballbilletter til Alfheim
stadion og TUIL Arena. Arrangementer ved Tromsø
Alpinsenter og mye mer.

Målgruppe
Tidligere rusavhengige og mennesker med psykiske
problemer. Alle som er eller har vært i rustiltak,
institusjoner, LAR eller ruspoliklinikker, samt løslatte
etter fengsel.

Praksisplass

Formål

Samarbeidspartnere

Vi skal være med å utvikle uformelle nettverk som kan
hjelpe den enkelte i sin rehabilitering. Dette gjør vi
gjennom sosiale aktiviteter, samvær og arbeidstrening.

RIO står bak Kafé X, og driver det i samarbeid med
Marborg. Tromsø kommune står for lokaler, samt fast
tilskudd.
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Kafé X blir også benyttet som praksisplass for personer
som er under utdannelse innenfor helsefeltet.
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Effektivt tiltak

Frivillige

Kafé X har vist seg som et effektivt tiltak for å hjelpe
mennesker tilbake til en rusfri tilværelse, og har vist
seg til å være et springbrett for tidligere rusavhengige
på veien tilbake til et rusfritt liv.

Mellom 12 og 15 frivillige har bidratt i kafeen i 2013.

Leder
Asbjørn Larsen, utgjorde i 2013 0,8 årsverk

Arbeid og utdanning
Med hjelp fra Kafé X har mange begynt på utdanning
eller kommet i ordinært arbeid.

Resultatregnskap Kafé X
Driftsinntekter og driftskostnader

2013
  

2012

Tilskudd fra Fylkesmannen i Tromsø
Tilskudd fra Tromsø kommune
Gaver
Andre inntekter

701 000
125 175
25 000

20
450
131
25

Sum driftsinntekter

851 175

626 000

Lønn og personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

517 798
333 384
851 182

469 237
200 282
669 519

-7

-43 519

Årsresultat

000
000
000
000

Regnskapsprinsipper
Prosjektregnskapet er avlagt etter regnskapsloven og GRS for små foretak så langt reglene er
anvendelige. Prosjektregnskapet består av resultatregnskap for regnskapsåret 2013 og er utarbeidet for å
gi informasjon om resultatet i prosjektet.
Kostnader forekommer på grunnlag av inngående fakturaer.
Regnskapet er inkludert i RIOs årsregnskap.
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Idrett MOT Rus

Fellesskap gjennom aktiviteter og gode opplevelser gir en god plattform for endring
og utvikling på veien til et rusfritt liv. Vi vet at mestring gjennom sosial aktivitet øker
selvfølelse og reduserer angst. Å bruke idrett i samspill med andre vil for mange være
en brobygger på veien til et normalt liv. Idrett MOT Rus har vært arrangert hvert år
siden 1999.
Sted

Idrett MOT Rus nasjonalt

Hele landet.

Hvert år siden 2010 har det vært arrangert et nasjonalt
arrangement på Vallhall i Oslo.

Målgruppe
Rusavhengige som befinner seg i en rusfri livsfase.
Deltakerne rekrutteres fra fengsler og behandlingsinstitusjoner.

Samarbeidspartnere
Idrett MOT Rus er et samarbeid mellom RIO, Civitan,
Norges Idrettsforbund og lokal idrett.

Formål
Formålet er å gi deltakerne økt tro på egne ferdigheter
og oppmuntre til aktivitet i samspill med andre.

Idrett MOT Rus lokalt
Noen steder i landet er Idrett MOT Rus et ukentlig tilbud,
andre steder et tilbud noen ganger i året. Felles for alle
er et hovedarrangement som avvikles samtidig i september
hvert år.
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Frivillige
Mange lokale idrettslag drar lasset sammen med oss, og
opplever en berikelse gjennom dette inkluderende sosiale
arrangementet.

Resultatregnskap
Regnskapet er ikke inkludert i RIOs årsregnskap.
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Årsberetning 2013
Virksomhetens art og lokalisering
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon består av tidligere rusmisbrukere som gjennom egne erfaringer, utdanning
og kontinuerlig 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.
Organisasjonen har hovedkontor i Oslo og har brukermedvirkere 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 kr 986 513 lavere i  2013 enn i 2012, kr 8 487 622 i 2012 og kr 7 501 109 i 2013. Dette
skyldes støtte til prosjekter i 2012 på 908 481 til bl.a. prosjekt Hav(B)rus. Resultatet er kr 51 782 lavere i 2013 enn i
2012,  kr 94 612 i 2012 og 42 830 i 2013. Lønn- og personalkostnader var lavere i 2013 enn i 2012 som i
hovedsak skyldes lønn til eksterne i forbindelse med prosjekter i 2012.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste år utgjør 5,6% av total arbeidstid.

Likestilling
Organisasjonen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.
Av organisasjonens 14 ansatte er 6 kvinner. Organisasjonens styre består av 2 menn og 3 kvinner
Organisasjonens hovedkontor er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Oslo, 18. februar 2014

RIO ÅRSRAPPORT 2013

25

Resultatregnskap 2013
Driftsinntekter og driftskostnader

NOTE

2013

2012

5 095 000

5 928 481

Tilskudd fra fylkesmenn

535 000

852 083

Tilskudd fra kommuner

1 379 300

1 188 133

35 000

50 000

Tilskudd fra stat			

Tilskudd fra fylkeskommuner

10 000

27 000

Gaver

129 285

148 000

Momskompensasjon

292 524

268 925

25 000

25 000

7 501 109

8 487 622

2/3

5 080 087

5 200 021

Avskrivning på driftsmidler

6

22 718

22 716

Andre driftskostnader

2

2 362 922

3 251 364

7 465 727

8 474 101

Tilskudd fra andre

Andre inntekter
Sum driftsinntekter			
Lønn og personalkostnader

Sum driftskostnader			

		
Driftsresultat			

35 382

13 521

7 853

82 030

		
Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt bank		

405

939

7 448

81 091

42 830

94 612

Annen rentekostnad			
Resultat av finansposter
			
Ordinært resultat			

		
Årsresultat			

42 830
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94 612

Balanse 2013
Eiendeler					

NOTE		

2013

2012

6		

0

22 718

Sum varige driftsmidler					

0

22 718

0

0

Andre fordringer							 211 130

275 730

Sum fordringer							 211 130

275 730

Varige driftsmidler						
Driftsløsøre, inventar og annet utstyr		
					
Fordringer							
Kundefordringer							

Omløpsmidler			
2 785 001
Bankinnskudd 					 4		

2 806 519

2 785 001

2 806 519

Sum eiendeler							2 996 131

3 104 967

Sum omløpsmidler
						

Egenkapital og gjeld

					

Opptjent egenkapital 						
1 022 999
Egenkapital					 5		

928 387

Overskudd					 5		 42 830

94 612

1 065 829

1 022 999

Leverandørgjeld							 107 963

44 097

Sum egenkapital						

Gjeld
Skyldig offentlige avgifter						 539 941

665 294

1 282 397

1 372 577

1 930 302

2 081 968

2 996 131

3 104 967

Annen kortsiktig gjeld				
Sum kortsiktig gjeld

7		

						
Sum egenkapital og gjeld
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Noteopplysninger
Note 1 - regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk
for små foretak.
Driftsinntekter
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd og andre inntekter inntektsføres etter
hvert som de opptjenes.
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett
år etter balansedagen.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.
Pensjonskostnader
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. 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

2013

2012

4 127 867

4 234 131

Arbeidsgiveravgift

733 710

770 229

Pensjonskostnader

182 032

167 049

36 478

28 612

5 080 087

5 200 021

10

10

Lønn			

Andre lønns- og personalkostnader
Sum

Antall årsverk sysselsatt pr. 31.13.
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Godtgjørelser til daglig leder

Lønn				

2013

584 167

Innskuddspensjon (OTP)

20 367

Fri bil

75 000

Annen godtgjørelse
Sum

note 5 - egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2013
Årets resultat 				
Egenkapital pr. 31.12.2013

42 830
1 065 829

6 000
685 534

Note 6 - driftsmidler
Anskaffelseskost pr. 01.01.

Det er ikke utbetalt honorar til organisasjonenes styre.

2013

0

Avgang

0

60 000

Andre tjenester

21 875

Sum

81 875

203 582

Bokført verdi pr. 31.12.
Årets avskrivning

Kostnadsført revisjonshonorar 		

203 582

Tilgang 				

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.
Revisor

1 022 999

0
22 718

Avskrivningsplan 5 år lineært

Note 3 - obligatorisk tjenestepensjon

Note 7 - annen kortsiktig gjeld

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

Kompensasjon for kostnader til
merverdiavgift, kr 414 543, er avsatt
til aktiviteter i 2014. Årsaken er at
tildelingen ble gjort så sent som
11. desember 2013. Avsatte feriepenger
og forskuddsbetalte tilskudd er også bokført
som annen kortsiktig gjeld.

Note 4 - bundne midler
Pr. 31.12. hadde organisasjonen bundne
midler med kr. 317 020. Skyldig skattetrekk
utgjorde kr. 305 132.
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