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Først, ønsker jeg å takke de ansatte og frivillige i RIO 
for deres engasjement for viktige saker og prosjekter. 
I tillegg har det vært jobbet godt med utvikling av RIO
som organisasjon med kompetanseutviklende tiltak,
internseminarer, rutiner og prosedyrer, som er viktig 
for å ruste organisasjonen for fremtiden.

I 2021 vedtok et ekstraordinært årsmøte vedtektsend-
ringer for å kunne etablere lokallag. Innen utgangen av
2021 var RIO Bergen stiftet samtidig som interimstyrer
for RIO Troms & Finnmark og RIO Trøndelag ble oppnevnt.

I 2021, ble dessuten RIOs fagpolitiske råd oppnevnt av
styret. Psykolog Rebekka Lossius er leder for rådet og
Moses Deyegbe Kuvoame, Dagfinn Haarr, Maria Hessen
Jacobsen, Dania Omar og Erik Lie er medlemmer. Jeg er
deres sekretær og ønsker å takke rådet for deres viktige
bidrag til RIOs fagpolitiske utvikling.

2021 vært et begivenhetsrikt år for rusfeltet. Høringen
på Rusreformen sparket i gang en politiskandale der det
ble åpenbart at politiet i årevis systematisk har brutt
loven mot brukere i mindre alvorlige narkotikasaker. 
Politiet har brukt ransakinger som kroppslige undersøk-
elser for å avdekke bruk, og ransaket mobiltelefoner,
datamaskiner og boligene til brukere for «finne ut om de
er selgere». Dette betyr at man har etterforsket folk for
forhold det ikke har vært grunn til å mistenke dem for.
Videre, ble det oppnevnt et utvalg som skulle gjennom
det vi opplever som godt dokumentert samrøre mellom
foreningen Norsk Narkotikapolitiforening og politiet.

Det er viktig for meg å understreke at RIO ikke er imot 
politiet. Vi mener bare at politiet skal forholde seg til
loven som alle andre, at de ikke skal bruke for mye 
politisk makt i samfunnet, og at brukerne skal oppleve
det trygt å ringe politi eller helsetjenestene om de er 
i en vanskelig situasjon eller har vært utsatt for noe
kriminelt. 
Rusreformen som vi mener er nødvendig for å avstig -
matisere brukerne, ble stemt ned fordi Arbeiderpartiet
snudde på sitt landsmøte i 2021. Samtidig er det viktig å
huske at 1/3 av landsmøtet stemte for avkriminalisering
og at flere progressive AP-medlemmer jobber for denne
saken. 

RIO gjorde et bevisst valg om at reformdebatten skulle
forståes som en rettighetskamp. Vi mener det har hatt en
viktig avstigmatiserende effekt og endret oppfatninger
hos folk generelt når det kommer til avkriminalisering.

Det er viktig for oss å støtte alle som ønsker en ruspolitikk
som er kunnskapsbasert og forankret i menneskerettig -
hetene. Vi må også kunne forvente av våre allierte
bruker den makten de faktisk har, til å kjempe for 
en bedre ruspolitikk. 

Det kommer vi til å gjøre i 2022.

Kenneth Johansen
Daglig leder
kenneth.arctander@rio.no

Foto: Daniel Nygård
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FAGUTVIKLING 
OG OPPLÆRING

Fagutvikling og opplæring for alle ansatte og frivillige 
representanter er noe vi er veldig opptatt av, og som vi
bruker mye ressurser på. Erfaring- og brukerkompe -
tansen vi har med oss er helt sentral i alt vårt arbeid. 
Alle i organisasjonen må gjennomføre et obligatorisk
kurs for brukerrepresentanter, ettersom brukermed -
virkning på systemnivå er et av våre absolutt viktigste 
kompetanseområder. 

Samtidig har vi mye annen faglig kompetanse blant de
ansatte og frivillige representantene i organisasjonen.

ALLE SOM REPRESENTERER RIO, 
SKAL MOTTA RELEVANT OPPLÆRING 
OG VEILEDNING

Gjennom 2021 har vi jobbet mye med etablering av gode
rutiner og systemer for å kontinuerlig gi alle ansatte og
frivillige i RIO god og dagsaktuell opplæring. Dette kan
være utfordrende, ettersom vi alle har ulik fartstid i RIO,
med ulik kompetanse, og dermed har vi også ulike behov
for opplæring og kompetanseheving. 

I RIO skal man få riktig og relevant opplæring som man
trenger i ulike roller og verv, uavhengig av om man er
brukerrepresentant, regionsansvarlig, prosjektleder, 
tiltaksleder eller rådgiver. 

For å få til dette, gjennomfører vi felles opplæring i 
aktuelle og varierte temaer, både digitalt og fysisk. Vi 
arrangerer en undervisningssamling for alle ansatte 
og frivillige i organisasjonen hver måned, og vi har fire
webinarer årlig hvor vi leier inn eksterne forelesere som
går gjennom relevante temaer for oss. For at vi skal 
representere brukere på best mulig måte, er det viktig 
at alle som skal representere RIO er godt kjent med rus-
feltet, og bygger nettverk på tvers av fagmiljø, politikk 
og samarbeidspartnere. 

I 2021 har vi hatt forelesere fra RVTS Sør, Napha og Korus.
Vi har også hatt forelesning om FACT, ved Tor Helge Tjelta
og Siv-Elin Reitan, som fortalte om hvordan de jobber og
hvordan vi kan samarbeide. Dette er en flott måte å bli
kjent med våre samarbeidspartnere på, og for våre nye
frivillige representanter å få et tydeligere bilde av ulike
aktører på rusfeltet. 

Vi tilbyr også individuell oppfølging og veiledning. Vi
tilbyr dette spesielt til våre frivillige representanter, for 
å bidra til at de føler seg trygge i rollen sin. Mange av de
frivillige er relativt nye og har behov for å forstå hva
jobben som brukerrepresentant i RIO innebærer, og
hvordan brukermedvirkning på rusfeltet fungerer. På
denne måten skaper vi en felles forståelse for hva den
enkelte har behov for av opplæring og veiledning.
Tilbakemeldingene fra både ansatte og frivillige 
representanter, på den strukturerte opplærings-
metoden, er veldig positive. Det er bred enighet om 
at dette har vært vellykket, og at det vil være et viktig 
satsningsområde for organisasjonen i fremtiden.

Bente Karlsen Røstad
Fagansvarlig
bente.rostad@rio.no



MINORITETSARBEIDET 
FOR RIO 

Minoriteter er stadig for dårlig representert i bruker -
organi sasjonene, og i den offentlige debatten på rusfeltet.
Økt minoritetsrepresentasjon og minoritetsperspektiv
på rusfeltet vil bidra til bedre forståelse, bedre tjenester
og en mer rettferdig ruspolitikk. 

Jeg ble ansatt i 2021 som minoritetspolitisk rådgiver for
å bidra til at RIO og resten av rusfeltet får mer kunnskap
om minoriteters situasjon på rusfeltet. Jeg har i 2021
hovedsakelig jobbet i Oslo, men vil etter hvert vil jeg rette
arbeidet ut mot resten av landet.

RIO har vedtektsfestet og sikret minoritetsrepresenta-
sjon i styret. Vi har minoritetsrepresentasjon i vårt 
fagpolitiske råd, i administrasjonen, i ansattegruppa, 
og i våre nystiftede lokallag.

I året som har vært, har RIO vært mer synlig i enkelte
minoritetsmiljøer i de forskjellige bydelene i Oslo. Vi har
hatt samarbeid med flere bydeler, spesielt på østkanten.
Vi er til stede i Rådet for Psykisk Helse og Rus i Bydel
Gamle Oslo, Verdensrommet på Furuset, og er med på 
utviklingen av lavterskeltilbud på Søndre Nordstrand.

VI har sammen med Frelsesarmeen, arrangert en
sammen komst i Urtegata, for mødre med minoritetsbak-
grunn for å drøfte dagens situasjon, spesielt for ungdom
i Vaterland-området. Tema for sammenkomsten var
dagens situasjon for folkene, og veien videre. Det ble
også diskutert hvilke behov som er grunnleggende for 
å bedre levekårene for de personene vi er opptatt av.

Det ble vervet flere brukerrepresentanter med minori -
tetsbakgrunn i løpet av året, noe som ga RIO muligheten
for å trekke inn minoritetsperspektivet i flere råd og ut-
valg. Flere frivillige med minoritetsbakgrunn gir også RIO
en større kontaktflate inn mot brukerne, både brukere 
i behandling og i fengsel, samtidig som vi arbeider
gatenært for å nå brukerne der de er. RIOs brukerrepre -
sentanter med minoritetsbakgrunn jobber også inn mot
flere minoritetsorganisasjoner, eksempelvis moskeer,
kulturaktivitetssentre, møtesteder og mer. På den måten
er RIO der brukerne er, og får bygget relasjonene vi ønsker.

Vi er med i brukerråd for psykisk helse og rus i Velferds -
etaten, har holdt innlegg om psykisk helse- og rusutfor -
dringer ved Erfaringskonsulentskolen til Velferdsetaten,
Sentrumssamarbeidet, og har bidratt med bruker med -
virkning i pakkeforløp TSB i regi av Helsedirektoratet.
Videre har vi deltatt på «Fyll Dagene» i regi av Oslo 
Kommune.  

Jeg har samarbeidet med Bymisjonen, Husbanken, og
bidratt til å utarbeide kunnskapsgrunnlag for ernæring
for mennesker i rus i regi av Korus Øst. RIO samarbeider
med, og bidrar med kompetanse på minoritetsperspek -
tivet i Offentlig Byrom Grønland og Tøyen. Vi samarbeider
med Uteseksjonen og Prindsen mottakssenter. I tillegg 
til å ha holdt innlegg på Verdens overdosedag i Oslo, har
jeg bidratt med foredrag om utenforskap på Ungdom 
og Utenforskap i Alta. 

Jeg har bidratt med informasjon og rekruttert deltakere
til et prosjekt om øst-afrikanske immigranter ved Oslo Met.

RIO har hatt et samarbeid med CampCom, og jeg og en
frivillig representant deltok på en jentegruppe hvor vi
delte erfaringer og snakket om temaet rus. 

Mohammed Hersi
Minoritetspolitisk rådgiver
mohammed.hersi@rio.no
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RAPPORT 
SØRØST 

Fredrik Nilsson
Regionsansvarlig Sør-Øst

Gjennom ytterligere et år med en utfordrende pandemi,
har vi allikevel lykkes i å få vårt arbeid til å vokse innen
ulike interessante arenaer, som blant annet forsknings-
prosjekt, utvalg og råd. Vi har doblet antall medlemmer
i regionen, og økt antallet frivillige og ansatte. En av de
mest interessante og viktigste ansettelsene vi har gjort
i år er vår minoritetspolitiske rådgiver, som også jobber
mye i Oslo i tillegg til å gi råd og innspill til ledelsen. Eva
Pay som var assisterende regionsansvarlig i 2020, har
gått over til å bli rådgiver i organisasjonen.

Først vil jeg si at jeg er veldig stolt av det arbeidet alle
våre frivillige gjør. Uten dem hadde vi ikke kunnet få til alt
vi gjør i regionen. Det å se dem vokse i sine verv og bidra
på den måten de gjør er motiverende for oss ansatte.

I 2021 var vi med på at samfunnet både åpnet opp og
stengte ned igjen. Det har helt klart vært utfordrende
både for oss og målgruppen vi representerer, men takket
være den kunnskapen vi begynte å få allerede i 2020, 
så har vi fortsatt å utvikle vår digitale platform og fått 
til å arbeide på den måten selv under de periodene vi
ikke har kunnet møtes fysisk. Det har gjort at vi har
lykkes med å få til en enda bedre oppfølging av, og
undervisning for våre frivillige i RIO.

Jeg er glad for at vi har lykkes med å få til en fysisk 
samling for ansatte og frivillige som sitter i verv i 2021,
spesielt ettersom den utgikk i 2020. For de nye frivillige
var det ekstra betydningsfullt å kunne møte andre
personer som har sittet og sitter i samme type verv, eller
har jobbet med lignende saker som dem selv. 

Det ble vedtatt på et ekstraordinært årsmøte at RIO skal
starte med å bygge opp lokallag. Det er et arbeid som vi 
i regionen ser frem til å jobbe videre med i 2022.

I regionen har vi representanter i mer enn 33 forskjellige
råd, utvalg og arbeidsgrupper. Som i fjor, har vi fortsatt
folk i verv på Sagatun og Havang brukerstyrte senter, Blå
Kors Øst, Sykehuset Østfold og regionalt brukerutvalg 
i Helse Sør-Øst. Vi har også blitt med inn i brukerutvalget
på Blå Kors Borgestad, samt blitt valgt inn i brukerrådet
på ARA OUS.

Vi samarbeider fortsatt med Stiftelsen WayBack og VID
Vitenskapelige Høgskole. Vi har undervist legestudenter
ved Oslo Universitetssykehus og vi har fått til et sam-
arbeid med Feltsykepleien og Tandem Kristiansand.
Videre har vi forelest ved OsloMet, Høgskolen i Østfold 
og Høgskolen i Innlandet.

Utover å ha medforskere i forskningsprosjekter som
INFOFACT, et prosjekt som undersøker hvordan brukerne
opplever FACT (Flexible Assertive Community Treatment),
Steroide-prosjektet og et forskningsprosjekt om MDMA-
behandling for personer som lider av depresjon, har vi nå
også en medforsker med i Virtual Reality (VR) og Social
participation. Dette er et prosjekt som skal forske på om
VR kan få folk med rus og/eller psykiske lidelser til å øve
på sosiale aktiviteter, eksempelvis arbeidsintervjuer.

Vi er glade for at samarbeidet med Stiftelsen WayBack,
proLAR-Nett, Erfaringssentrum og Erfaringsskolen for-
tsetter, samtidig som vi hele tiden prøver å utvide sam-
arbeidet slik at vi kan nå våre felles mål. 

Kreativ Recovery fortsetter sitt viktige arbeid i Kristian -
sand. Dette er et prosjekt som tar sikte på å hjelpe unge
voksne som har et problematisk forhold til utdanning,
arbeid og tilknytning. Prosjektet gjennomføres i sam-
arbeid mellom RIO og den lokale kunstneren Arne Vilhelm
Tellefsen. 

I Oslo arbeider vår dyktige og viktige minoritetspolitiske
rådgiver med å rette fokus på en befolkningsgruppe som
har vært lite representert på rusfeltet.

Som regionsansvarlig gleder jeg meg til å se organisa-
sjonen vår vokse ytterligere det kommende året, og
samtidig se organisationen utvikles mer og mer demo-
kratisk med inføringen av lokallag.

Ved slutten av 2021 hadde vi:
123 medlemmer i region Sør-Øst
1 ansatt som daglig leder i RIO
1 ansatt som regionsansvarlig Sør-Øst
1 ansatt som minoritetspolitisk rådgiver
1 ansatt som rådgiver
1 ansatt som fagansvarlig
1 ansatt som ansvarlig for Oslo
1 ansatt som er tilknyttet prosjekter/tiltak
1 produksjonsansvarlig
14 som representerer RIO i råd og utvalg

Totalt 8 ansatte, hvorav 4 menn og 4 kvinner
Totalt 20 frivillige, hvorav 7 menn og 13 kvinner
Blant de frivillige har 5 personer minoritetsbakgrunn
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RAPPORT 
NORD
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RIO har i 2021, til tross for restriksjoner som følge av
Covid19-pandemien, hatt stor aktivitet i alle fylkene i
regionen. I de periodene smittetrykket har vært høyt,
har mye av møteaktiviteten foregått digitalt. Videre
startet RIO arbeidet med lokallag for Troms og Finnmark i
2021, med mål om etablering i februar 2022.

Vi var i 2021 representert i alle helseforetak i Nord-Norge,
inkludert Helse Nord RHF. Vi er representert ved flere 
distriktspsykiatriske sentre i nord, og Samisk Nasjonal
Kompetansetjeneste - Psykisk Helsevern og Rus. 

Videre har vi i 2021 hatt flere møter der vi har diskutert
hvordan vi kan rekruttere flere brukerrepresentanter
med urfolksbakgrunn. Ettersom vi enda ikke har nådd
målet med god representasjon av personer med mino -
ritets- og urfolksbakgrunn, vil RIO prioritere dette 
i Nord-Norge i 2022.

RIO var tilstede med lokale representanter i 10 kommuner
i landsdelen og har et mål om å nå ut til flere kommuner 
i de kommende årene. Nord-Norge er en stor landsdel, 
og det kreves mye reising for å nå de kommunene og 
tjenestene hvor vi enda ikke har lokal representasjon.
Arbeidet kompliseres litt på grunn av høye reisekostnader.

God oppfølging, skolering og veiledning er viktig for å
trygge lokale representanter. 

For å gjennomføre dette samtidig med restriksjoner, 
har vi jobbet mye digitalt, og arrangert månedlige opp-
læringssamlinger og webinarer. Her har nestleder stått
for arrangementene i samarbeid med fagansvarlig. 
Samlingene har inneholdt kurs, seminarer og annet 
faglig påfyll. Disse samlingene har også vært en god
anledning for oss til å bli bedre kjent med hverandre.
Samlingene gir dessuten representantene våre mulig -
heten til å bli bedre kjente med RIO, organi sasjonens 
formål er og feltet som helhet. 

Vi har undervist sykepleierstudenter, leger i spesialisering
og andre helse- og sosialfaglige studenter i 2021.
Studenter har gjennomført praksisperiodene sine ved
møtestedene våre, og vi har vært disponible for studenter
som har jobbet med sine bachelor- og masteroppgaver.
På denne måten har vi vært med på å forme morgen -
dagens fagfolk, og vært en premissleverandør 
for brukermedvirkning i Nord-Norge.

I tillegg til alt dette har RIO i Nord deltatt på, vært med-
arrangør, og ledet flere webinarer i løpet av 2021. Vi har
arrangert lærings- og mestringskurs sammen med
helsepersonell, statsforvalterne og Napha. Vi har også
sammen med statsforvalterene i nord, Napha, KoRus 
og MARBORG vært både medarrangør og ledet fagdager
for erfaringskonsulenter i Bodø i oktober. Videre, har vi
bidratt med flere innlegg på konferanser og seminarer 
i og utenfor landsdelen i løpet av året. Vi har vært
involvert i utarbeidelse avhandlingsplaner, svart på
høringer og ellers bidratt inn mot kommuner og spesialist -
helsetjenester. RIO har på tross av en pandemi med 
alt det fører med seg av utfordringer, vært synlig og 
tilgjengelig for landsdelens innbyggere, og for helse- 
og sosialtjenester i regionen.

91 medlemmer i region Nord ved årsslutt

3 ansatte, der 2 jobber på Kafé X

23 frivillige, derav

2 personer med minoritetsbakgrunn 

1 person med urfolkbakgrunn

10 menn

10 damer
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RAPPORT 
VEST

NÅ NÆRMER VI OSS REPRESENTASJON 
I ALLE STORE BYER I VEST-NORGE!

På tross av nok et år med pandemi har RIO klart å holde
et høyt aktivitetsnivå, også i Vest-Norge. Vi har hatt
brukerrepresentasjon ved Haugaland DPS og Betanien 
i Bergen. Vi har en representant som sitter som leder 
i brukerutvalget Blåkors Haugaland A-senter (TSB), 
og er representert i bruker- og pårørendeutvalg for 
rus og avhengighet i Helse-Stavanger, samt at vi er 
representert i regionalt brukerutvalg (RBU) 
Helse Vest. 

Vi har deltatt i brukerutvalg i Haugesund fengsel for 
å komme med innspill til ansettelse av medarbeider 
som skal ha ansvar or opplegg inn mot innsatte. Her er 
vi ikke i mål, og vil fortsette arbeidet i 2022. Vestlands-
representantene er også representert i nasjonale råd 
og utvalg, og vi har hatt undervisninger om bruker -
medvirkning på flere nivåer i 2021. 

Vi nærmer oss representasjon i alle store byer i Vest-
Norge, men etterspørselen etter brukerrepresentanter 
er stor, samtidig som store avstander og vanskelig infra-
struktur gjør at behovet fortsatt er stort. RIO har derfor
behov for å rekruttere flere. Dette medfører at det 
rekrutteringsarbeidet vil prioriteres ytterligere 
i 2022.

RIOs første lokallag startet i opp Bergen i november
2021. Vi håper dette vil bidra til bredere rekruttering. 

Vi har hatt et nært samarbeid med Statsforvalteren 
i Rogaland og Vestland. Vi har bidratt med erfarings-  
kom petanse og hatt innlegg på flere konferanser. 

RIO har samarbeidet tett med mange viktige aktører 
i Rogaland og Vestland, og har bidratt til å dele 
kompe tanse med flere organisasjoner og foreninger
i 2021.

RIO har vært aktive i media på Vestlandet, der vi har
kommentert den mye omtalte rusreformen, situasjonen
til rusavhengige under pandemien og mye annet.

Brukerrepresentanter i vest har deltatt på den nasjonale
opplæring av brukerrepresentanter og frivillige i RIO. 
Her har RIO gjennomført digitale samlinger og en fysisk
samling på Gardemoen. Samlingene har vi brukt til å bli
bedre kjent, holde kurs og få faglig påfyll. Alle RIO sine
brukerrepresentanter i vest skal gjennomføre digital
opplæring for brukerrepresentanter i regi av de regionale
helseforetakene, og diplom på gjennomført opplæring
leveres til RIO. Dette er et krav for å representere RIO 
i Vest-Norge.

RIO vil fortsatt ha et sterkt fokus på rekruttering av
minoriteter og ungdom i kommende år.

52 medlemmer i 2021

5 brukerrepresentanter

1 kvinnelig regionsansvarlig

2 kvinnelige brukerrepresentanter

3 mannlige brukerrepresentanter

Anne-Pia Lystrup
Regionsansvarlig Vest
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RAPPORT 
MIDT

RIO er i vekst i Midt-Norge. I 2021 hadde vi 8 frivillige
repre sentanter som har lagt ned et betydelig antall
timer, for å bidra til å skape gode tjenester og muligheter
for brukergruppen vår. Uten frivilligheten vil ikke RIO
kunne ha den tilstedeværelsen vi ønsker i regionen, noe
som gjør videre rekruttering, oppfølging og veiledning 
av frivillige veldig viktig i fremtiden også. Vi har hatt stort
fokus på styrking av RIO i Midt-Norge, og har i løpet av
2021 forbedret vår pos isjon og tilstedeværelse, spesielt 
i Trondheim og Ålesund.  

RIO er i gang med å danne lokallag, og vi opprettet eget
Interimsstyre for RIO- Trøndelag i november 2021.  

Gjennom året som har gått, har vi videreutviklet vår 
egen internundervisning av våre frivillige representanter.
RIO har hatt faste månedlige samlinger og fagdager for
frivillige og ansatte fra regionene. På grunn av store av-
stander, og pande miens begrensninger, har de vært gjen-
nomført digitalt. Vi hadde en fysisk samling for ansatte
og frivillige på Gardemoen i september 2021, der vi var
38 deltakere. 3 kom fra Midt-Norge. 

RIO har fortsatt jobben opp mot TSB, Helse Midt og Helse
Møre og Romsdal i 2021. Regionansvarlig og ledere i RIO
var på besøk ved rustjenestene i Ålesund kommune.  

I 2021 rekrutterte vi en ny frivillig representant i
Ålesund, som vil bli en del av brukerutvalget til Helse
Møre og Romsdal i 2022. 

Jeg setter også stor pris på samarbeidet vi har med Trond -
heim kommune og at det har blitt styrket gjennom året. 
Samarbeidet med flere av lavterskeltiltakene i kom-
munen har blitt enda tettere. RIO har gjennom året
deltatt i ukentlige møter ang brukernes situasjon, utford-
ringer, tilbud og tiltak i dette covid-19 året. De som har
deltatt i samar beidet, er avdelingslederne for Helse-
teamet og Ungdomstiltak / Enhet for rustjenester-
Trondheim kommune, Dagsverket, Frelsesarmeens 
rusomsorg, Bymisjonen, A-larm, FHN, Gatemagasinet
Sorgenfri og RIO.  

RIO er med i et tverrfaglig samarbeid for å etablere er ut-
bedret tilbud til ROP-pasienter i Trondheim, et samarbeid
som det jobbes med å få i gang tjenester til brukerne i
løpet av 2022. Det er et samarbeid mellom spesialist-
helsetjenesten, kommunen og frivillig- og ideell sektor.
Prosjektet har også et nasjonalt potensial.
Vi har deltatt i arbeidet med gjennomføringen av den na-
sjonale Brukertilfredshetsevalueringen som KORUS- Midt
har ansvaret for, på oppdrag fra helsedirektoratet.  
Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KORUS Midt) kart -
legger hvordan personer med rusmiddelproblemer opp-
lever de kommunale tjenestene de mottar.

RIO gjennomførte undervisninger til studenter ved NTNU
og Lukas Fagskole.  Videre har vi hatt undervisning for
pasienter og ansatte ved Klinikk for rus og avhengighets-
medisin ved St.Olavs hospital, Ålesund behandlings-
senter og Blå Kors Lade behandlingssenter.  

Vi har svart på høringer, skrevet kronikker og fremmet
saker og viktige synspunkter til bystyret i Trondheim,
kommunedirektør og politikere, blant annet angående
brukerrom og tilskudd til brukerorganisasjonene.  
Vi har også samarbeidet med Helse Midt, Helse Møre og
Romsdal, Østmarka psykiatriske sykehus, Statsfor-
valteren, KS, mange kommuner i Midt Norge, KBT, NAPHA,
KORUS, FHN, FTR, Mental helse, Wayback og FIRE- Stift-
elsen ett skritt videre, for å nevne noen. 

KS og Statsforvalteren har i 2020 og 2021 gjennomført
et regionalt læringsnettverk innen psykisk helse og rus 
i Trøndelag. Nettverket har blitt gjennomført i tett samar-
beid med de regionale lagene til brukerorganisasjonene
Mental helse og RIO.  

RIO Midt er involvert i forskningsprosjektet “Dignity
Care”, - et prosjekt som har som målsetning utvikle en
digitalt støttet person-sentrert helsetjeneste. Nasjonalt
senter for e-helseforskning har en ledende rolle i 
prosjektet. RIO er i referansegruppen og vi har også 
2 brukerrepresentanter med i prosjektet.  

I tillegg til å ha vært i nær kontakt med brukergruppen 
vi jobber for, har vi 2021 deltatt i råd, utvalg og arbeids-
grupper, vi har vært involvert i forskning, holdt undervis-
ninger for pasienter og ansatte, foredrag for studenter,
og deltatt på konferanser, fagdager og andre 
arrangementer. 

Jeg vil rette en stor takk til alle frivillige og samarbeids-
partnere for det store engasjement dere har for brukerne
og for arbeidet dere gjør for bedre tjenester. Gleder meg
over, og til, videre samarbeid med dere alle.

Ved årsskiftet er vi 40 medlemmer i regionen. 

RIO Midt-Norge hadde i 2021:  

1 Regionsansvarlig,  

8 brukerrepresentanter, hvorav 3 er kvinner 
og 5 er menn.  

David Rogne
Regionsansvarlig Midt-Norge
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RIO-PODDEN 

I 2021 spilte vi inn 6 episoder av RIO-podden. Kenneth
Arctander er podcast-vert og snakker med gjester som
har høy kompetanse og erfaring på sine områder, primært
om om rus- og ruspolitikk. Produksjonsansvarlig i RIO 
Ivo Delphie, produserer podcastene.

6. EPISODE: 
«UNGDOM OG RUSREFORM» 
MED LEON OG DANIA
Leon og Dania er Proffer i Forandringsfabrikken. I denne
episoden snakket de blant annet om rus som smerte -
uttrykk hos unge, og hvordan ulike former for straff opp-
leves når de egentlig trenger å bli møtt med forståelse
og omsorg. Med et ektefølt engasjement snakket de 
om temaer som barnevern, straff, ruskontrakter, 
og psykisk helse.

7. EPISODE: 
«POLITI OG RUSREFORM» 
MED FREDRIK LERAAND
Leraand er politiførstebetjent og styremedlem i LEAP
Scandinavia. I denne episoden gås det i dybden om alt
fra avkriminalisering, hvordan rusfeltet har endret seg
på bare noen få år, både innad i politiet og i samfunnet
generelt. Videre, Riksadvokatens uttalelse om at en del
av de straffeprosessuelle tvangsmidlene politiet har
brukt for å avdekke bruk av rusmidler er ulovlig, hvordan
politiet skal engasjere seg i politiske debatter, og sam -
menhengen mellom traumer og ulike utfordringer 
i livet, som rus.

8. EPISODE: 
«RUSREFORM OG RUSPOLITIKK» 
MED HENNING KAISER KLATRAN
Klatran er sosiolog og førsteamanuensis ved Politihøy-
skolen i Oslo. Han er opptatt av grupper som lever i uten-
forskap i samfunnet, slik som mennesker som bruker
ulovlige rusmidler. «Nullvisjonen», troen (blant deler 
av politietaten) på at man kan bekjempe narkotika, var
et grunnleggende tema i en engasjerende samtale om
dagens ruspolitikk og rusreform. Ulike politiske forslag,
og ulike partiers standpunkt for gjennomføring av 
en rusreform, blir diskutert i denne episoden.

9. EPISODE:
«POLITI OG SAMRØRE» MED KATRINE HOLTER
Holter er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politi -
høyskolen og har en doktorgrad i strafferett. Hun har
skrevet en bok om hensiktsbegrepet, hva vil det si å
gjøre noe straffbart med vilje? Holter har praktisert som
advokat en kort periode, men er nå teoretiker. I denne
episoden får vi innsikt i ulike etiske og strafferettslige
normsystemer, juridiske prinsipper og teorier. Vi får høre
om hvor viktig det er med en uavhengig granskingskom-
misjon for å avdekke hva som har skjedd i forbindelse
med politiet og deres samrøre med NNPF.

10. EPISODE:
MED ADVOKAT INGER SILKA ZADIG
Zadig er partner hos Elden advokatfirma AS, og snakket
åpent om tanker om legalisering, avkriminalisering 
og hvordan man har skapt et monster, en felles fiende 
i politietaten gjennom «krigen mot narkotika». I denne
episoden får vi mange gode juridiske og menneskelige
innspill om utfordringer, men også noen løsninger, 
til dagens rus- og straffepolitikk i Norge.

11. EPISODE: 
MED FARID SHARIATI
Shariati var sosialpolitisk talsperson for MDG, og er siden
2022 generalsekretær for den nye progressive paraply-
organisasjonen «Preventio». I denne episoden snakket
han og Kenneth om politiske faktorer som har påvirket
det at rusreformen ikke ble vedtatt, samt alt som har
skjedd i kjølvannet av dette, som at eksempelvis politi-
skandalen og politiske organisasjoner har påvirket til 
en omkamp om rusreformen.

12. EPISODE: 
MED ANE BREIVIK
Breivik er leder for Unge Venstre. I denne episoden
snakket hun om hendelsen da politidirektøren uttalte
seg om Rusreformutvalgets utredning tre dager før den
ble offentliggjort. Rusreformen, som den ble foreslått 
av regjeringens utvalg, ble nedstemt av Arbeiderpartiet
som videre foreslo sin egen versjon av noe de kalte 
en rusreform. Dette ble også tema i episoden.

Innspilling av RIO-podden: fv. Farid Shariati, Anna-Sabina Soggiu 
og Kenneth Arctander.



IDRETT MOT RUS  
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Idrett MOT Rus er et samarbeidstiltak mellom RIO - en
landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, lokale
idrettslag, fengsler, behandlingsinstitusjoner og aktører
innen rusfeltet.

Idrett MOT Rus ledes og tilrettelegges av Ellinor Kittilsen.
Idrett MOT Rus har i 2021 hatt aktiviteter fordelt på flere
steder i landet.

Dessverre har noen arrangementer måttet avlyses på
grunn av Covid19.

Vi har hatt lokale arrangementer over hele landet, til
sammen 28 forskjellige arrangementer. Disse arrange -
mentene har bestått av biljardturneringer, bowling, ski -
turer på fjellet, film kvelder, go cart-løp, båtturer, FiFA- 
turnering i samarbeid med IMR i Bodø, Quis-kvelder,
trappeløp, volleyball-turneringer osv.

Mange av arrangementene ble avsluttet med brus 
og pizza. I alt 380-400 personer har deltatt på disse
tilbudene.

Vi har i 2021 også avviklet vårt årlige arrangement 
på Vallhall og ordføreren i Oslo, Marianne Borgen sto for
den offisielle åpningen. Asbjørn Larsen, nestleder i RIO,
fremførte en hilsen fra RIO.

Det er viktig at vi klarer å lage en aktivitetsdag for Idrett
MOT Rus, der fokus er å oppleve at vi er et felleskap, at
det nytter, og at vi bidrar til å styrke motivasjonen hos
arrangører og deltakere/utøvere.

Det kommer deltagere fra Tromsø i nord til Kristiansand 
i sør, Bergen i vest og Østfold i øst. Dette er et lands-
dekkende arrangement, som er svært populært 
og veldig kostbart.

Reisekostnader, som fly, buss og bil, samt hotell-
overnattinger og mat, ble dekket i sin helhet av Idrett
MOT Rus for alle deltagere, som i år var 24 fotballag.

For å kunne avvikle en så stor turnering er vi avhengige
av en stor hall og det koster mye, og er et stort innhugg 
i budsjettet, men nødvendig. Vi har i alle år leid oss inn
på Vallhall i Oslo og det har fungert veldig bra.

På Vallhall får alle som kommer, deltagere og gjester, 
utdelt en sekk som inneholder lunsj, vann flasker og
frukt. I tillegg til dette kan alle forsyne seg med kaffe,
muffins og frukt hele dagen. Totalt 450 personer møtte
frem på Vallhall.

Vi hadde spillere fra institusjoner, fengsler og gatefot-
ballen.

Dette er et stort arrangement, som krever et stort 
forarbeide med invitasjoner og tilrettelegging for hele 
arrangementet. 

Vi er en hovedkomité på tre personer: Ellinor Kittilsen,
Kirsti Pavels Grini og Erik Meinseth.

Under turneringen har vi tilknyttet oss en stab på 10-20
personer som består av dommere, hjelp til pakking av
sekker og hjelp under arrangementet.

Idrett MOT Rus hadde sitt første arrangement på Idretts-
høyskolen i Oslo i 1999.

Lokale arrangementer med ildsjeler over hele landet,
sørger for at Idrett MOT Rus var aktive hele året.

Vi brenner for å gi personer med rusutfordringer en rusfri
fase, muligheten til å kjenne mestring og vise en ny side
av seg selv. Dette bygger bedre selvfølelse og troen på
seg selv og dem rundt en. Slik bruker Idrett MOT Rus 
aktiviteten som brobygger ut i samfunnet.

Da vi startet Idrett MOT Rus, inviterte vi oss selv til 
å møte idrettskretsene. Nå henvender vi oss direkte 
til institusjoner, fengsler, gatefotball lag, idrettslinjer 
på videregående skoler og lokale idrettsklubber.

Den frivillige innsatsen i løpet av et år er ca. tre årsverk. 
I tillegg er mange engasjerte gjennom idrettsaktiviteter
hele året. Veldig mange mennesker er med på den ene
eller andre måten til stor glede for alle involverte.

Fra hovedarrangementet på Valhall i Oslo: Oslo-ordfører Marianne Borgen, 
minoritetspolitisk rådgiver i RIO, Mohammed Hersi og nestleder Asbjørn Larsen.



RIO-DEBATTEN OM RUSREFORMEN 
OG UNGE MENNESKER

25. februar arrangerte vi RIO-debatten om rusreformen
og unge mennesker. I 2018 ble et utvalg satt regjeringen
ned et utvalg som skulle utarbeide et forslag til en ny
rusreform. Et arbeid som har vart i to år, er nå avsluttet, 
og nå er forslaget lagt frem for Stortinget. Forslaget til
Rusreformutvalget har ført til en stor offentlig debatt, 
og den berører flere viktige temaer. Ett av temaene
mange har vært opptatt av er ungdom og unge voksne
etter rusreformen. Vi bestemte oss for at vi ville 
arrangere en debatt som primært handlet om dette
temaet.

Daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, åpnet
debatten og introduserte innlederne og politikerpanelet
sammen med Forandringsfabrikken, representert av
Leon Proff og Dania Proff. Som vanlig hadde vi dyktige 
og spennende innledere til stede:

INNLEDERE I DEBATTEN VAR:

• Tore Sørensen, sekretariatsleder for 
Rusreformutvalget, om regjeringens forslag.

• Rebekka Lossius, psykolog.

• Dagfinn Hessen Paust, jurist og nestleder 
i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

• Alf Butenschøn Skre, jurist og medlem av Rusreform- 
utvalgets sekretariat.

• Anna-Sabina Soggiu, PhD-stipendiat i sosialt arbeid 
ved Universitetet i sørøst-Norge og fagkoordinator 
hos KoRus Oslo.

I POLITIKERPANELET STILTE 
FØLGENDE REPRESENTANTER:

• Jon Reidar Øyan (AP)

• Maria Jahrmann Bjerke (Høyre)

• Car-Erik Grimstad (Venstre)

• Espen Andreas Hasle (KrF)

• Stine Westrum (Rødt)

• Sheida Sangtarash (SV)

POLITISKANDALEN 
PÅ NARKOTIKAFELTET

Under Arendalsuken arrangerte RIO en debatt om 
politiets tvangsmiddelbruk på rusfeltet. I tiden etter 
at rusreformen ble stemt ned i Stortinget, og som en
direkte konsekvens av rusreformdebatten og hørings-
runden i Stortinget i forkant av dette, måtte Riks-
advokaten klargjøre at politiet ikke har lov til å bruke
invaderende ransakingsmetoder mot mennesker som
bruker, eller mistenkes for å bruke illegale rusmidler. 
Statsadvokatembetene fikk ansvar for å rapportere om
omfanget av metodene for ransaking, som har vært
brukt av politiet i forbindelse med mindre narkosaker
til Riksadvokaten i oktober 2021. Politiet har mottatt 
omfattende kritikk for manglende rolleforståelse og
samrøre med en konservativ narkotikapolitisk forening
som har vært veldig delaktig i den offentlige debatten 
om rusreformen. Kritikken har ført til at Justisdeparte -
mentet vedtok å sette ned et offentlig utvalg som skulle
granske dette. Denne diskusjonen engasjerer veldig
mange, og den kommer til å vare i lang tid fremover. 
Derfor inviterte vi til en samtale/debatt om dette. 

INNLEDERNE I DEBATTEN VAR:

• Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap 
ved Politihøgskolen.

• Inger Silka Zadig, partner og advokat 
ved Advokatfirmaet Elden.

POLITIKERNE SOM DELTOK I PANELET, VAR:

• Ane Breivik (Venstre).

• Sofia Rana (Rødt).

• Kristoffer Robin Skaug (MDG).

RIO-DEBATTER 
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MENNESKERETTIGHETSBRUDD I LAR
(LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING)

Under Arendalsuken var RIO medarrangør til et 
arrangement sammen med Foreningen Tryggere 
Ruspolitikk om menneskerettsbrudd i LAR.

NRK rapporterte tidlig i 2021 at flere hundre personer 
nå går til et massesøksmål mot LAR for brudd på
pasientrettighetene og menneskerettighetene. 
LAR-pasientene representeres av Synne Bernhardt, 
som både er jurist og lege. Personene bak søksmålet 
beskriver LAR som et rigid og kontrollfokusert system,
hvor mange pasienter blir utsatt for stigmatisering av 
de som egentlig skal hjelpe dem. Videre oppgir de at 
de blir utsatt for tvang og sanksjoner. Flere har blitt ut-
skrevet mot sin vilje som følge av brudd på vilkårene 
i LAR, og flere har opplevd å miste tilgangen på nød -
vendige medisiner. Samtidig er mange misfornøyd 
med medikamentet de bruker, fordi de opplever bivirk-
ninger. Det er få medikamenter som brukes i LAR, 
og de etterlyser et større utvalg.

Søksmålet baseres også på at mange ikke får en 
individuelt tilpasset behandling, til tross for at det er
lovpålagt, og en av grunnpilarene i denne behandlings-
formen. De etterlyser mer fleksibel og persontilpasset
oppfølging. 

I denne LAR-debatten møtte jurist Synne Bernhardt 
politikere, brukerorganisasjoner og fagfolk til diskusjon.

PANELET BESTOD AV FØLGENDE PERSONER:

• Synne Bernhardt, lege og jurist

• Asbjørn Larsen, nestleder i RIO

• Carl-Erik Grimstad, stortingskandidat 
og helsepolitisk talsperson for Venstre

• Jan Gunnar Skoftedalen, leder for Fagrådet

• Gabrielle Welle-Strand, forsker ved Seraf

RUSPOLITISK DEBATT SAMME MED PREVENTIO 
OG FORENINGEN TRYGGERE RUSPOLITIKK

I august forsøkte vi å finne ut hva de ulike partiene i
Norge mente om rusreform, rusbehandling og forebyg-
ging. Derfor arrangerte Preventio i samarbeid med
Tryggere Ruspolitikk og RIO en ruspolitisk debatt på
Kulturhuset i Oslo. Daglig leder i RIO og styreleder i
Preventio, Kenneth Arctander Johansen, ledet debatten
sammen med leder av Tryggere Ruspolitikk, Ina Roll
Spinnangr. Arrangementet ble åpnet av Jørn Kløvfjell
Mjelva, nestleder i Preventio og leder av Psynapse. 

I POLITIKERPANELET STILTE 
FØLGENDE REPRESENTANTER:

• Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre)

• Kamzy Gunaratnam (Arbeiderpartiet)

• Ola Elvestuen (Venstre)

• Kari Elisabeth Kaski (SV)

• Kristoffer Robin Haug (MDG)

• Sofia Rana (Rødt)
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PROSJEKTER OG TILTAK



ALLE UNGE SKAL HA MULIGHET TIL Å FINNE SIN EGEN VEI
TILBAKE TIL SAMFUNNET OG EN MENINGSFULL HVERDAG
Kreativ Recovery er et samarbeid mellom RIO og Arne
Vilhelm Tellefsen i Deconform AS. Deconform er en kunst-
nerisk og pedagogisk virksomhet som har ansvar for
felles og individuelle prosjektgjennomføringer samt
lærerressurser. 

TENKE ANNERLEDES
Nå har vi allerede gjennomført andre året i prosjektet.
Rutiner og struktur har kommet på plass etter evalueringer
som har blitt gjort sammen med elevene i løpet av året.
Selvstyrte kunstprosjekt, kunstutstillinger og kunstfes-
tivaler har vært sentrale med mange gode mestrings-
opplevelser. Det har igjen vært et spesielt år med tanke
på pandemien, men vi har hatt kreative løsninger der 
restriksjoner har satt bremser på prosjekter. Vi har derfor
sørget for å ha et tilbud til elevene gjennom en ellers
sårbar tid. 

EN NY START FOR MANGE
Vi skaper nye muligheter for personer som ikke har
funnet dette i andre livssituasjoner. Tilbudet blir skredde r -
sydd sammen med elevene og gir rom for utvikling -både
faglig og personlig. Vi ser at kunstneriske arbeidsmetoder
kan nå frem til målgrupper med et problematisk forhold
til utdanning, arbeid og tilknytning. Flere unge føler på
utenforskap, ensomhet og håpløshet, kanskje i noen
tilfeller har flere tiltak vært prøvd uten gode resultater. 

EN LETTERE VEI TILBAKE
Ved nettopp å skreddersy sin egen vei med hjelp fra
likepersoner, faglig kompetanse og et tett samarbeid
med andre aktuelle aktører, blir møtet med offentlig 
instanser, voksenlivet og samfunnet lettere å orientere
seg i. Noe av nøkkelen i prosjektet er å tilby helhetlig
hjelp, den hjelpen som hver enkelt elev ønsker og har
behov for. Samarbeidet med blant annet kommunens
ungdomstjeneste, arbeidsforberedende tjeneste, NAV 
og fylkeskommunen er spesielt viktige. 

SELVUTVIKLING GJENNOM 
PROSJEKTARBEID, KURS OG AKTIVITET
Arbeidstrening i små og store kunstprosjekter, samt i
ordinært arbeid gir bevisstgjøring av egne ressurser, økt
kunnskap og kompetanse. Aktivitetene gjennomføres
med vekt på nettverksbygging, god kommunikasjon,
bygging av sosial kompetanse, ansvar og mestring. 
Aktivitetene har bestått av blant annet av surfing, 
klatring, kajakk, fysisk trening og tur. Sammen med 
aktiviteter og produksjon, har vi forskjellige typer 
undervisning, kurs og veiledning. 

RESULTATER SÅ LANGT
I 2021 gikk en elev over på folkehøyskole, en startet opp
arbeidspraksis som kunster-assistent, og en startet opp
ordinært deltidsarbeid. Flere har fullført liftkurs, stillas
brukerkurs og trafikalt grunnkurs. Nye elever kommer
inn fortløpende når det blir ledig plass og flere står på
venteliste. For å sørge for en sømløs overgang har alle
tidligere elever tilbud om fellesaktiviteter og oppfølging
sammen med nåværende elever, og har plass i 
prosjektet så lenge de ønsker. 

FAKTA

FORMÅL 
Kreativ Recovery skal, med kunstneriske arbeids-
metoder, utdanning og aktivitet, være en del av
rehabiliteringen til unge voksne i risikosonen. 

MÅLGRUPPE
Unge voksne som står i fare for eller er i ferd med 
å utvikle, eller har lettere/moderate problemer innen 
rus og/eller psykiatri. De må ha et ønske om en stabil 
og meningsfull hverdag og ha som mål om å komme 
i skole eller arbeid.

DELTAKERE 
Prosjektet hadde syv elever i 2021. Av dem har to 
fullført programmet, der en har påbegynt folkehøy-
skole og en er i arbeidspraksis. Resterende fortsetter
i 2022. 

SAMARBEIDSPARTNERE  
Deconform AS. er vår viktigste samarbeidspartner 
og veileder i estetiske prosjekter og prosjektgjennom-
føring, samt lærerressurser. Gjennom Deconform
samarbeider vi med Sørlandet Kunstmuseum,
Universitetet i Agder, nasjonale og internasjonale
kunstnere. Vi samarbeider også med Kristiansand
Kommune, Riggpartneren as, Varodd as, NAV, AS3
Employment, Kirkens bymisjon mfl.

FRIVILLIGE 
Vi har hatt 4 frivillige i 2021 som har bidratt med 
ca. 500 timer.

ANSATTE 
Stephanie Dahl, prosjektleder
Arne Vilhelm Tellefsen, innleid arbeidsleder

KREATIV RECOVERY
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Stephanie Dahl
Prosjektleder



RIO har arbeidet i Russland siden 2015. Siden 2021 har 
vi hatt et prosjekt som handler om sivilsamfunnets
samhandlingsmuligheter med offentlige myndigheter,
og regulering av samarbeid om utvikling av tjenester 
til personer med rusutfordringer. Partnere i prosjektet 
er RIO og Independent Narcological Guild, og deltakere i
arbeidsgruppen var Ruslan Nikolaevitch Izaev (president
ING, Kenneth Arctander Johansen (RIO), Virginie Debaere
(University of Ghent) og Elvira Ikoeva (ING). Prosjektet
har vært finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet.
På grunn av pandemirestriksjoner, gjennomførte
arbeidsgruppen i stor grad møtene våre digitalt. På
grunn av innreiserestriksjoner ble vi nødt for å ha en
samling i et tredjeland. 

Gruppen forberedte semi-strukturerte intervjuer som ble
gjennomført i forbindelse med et arrangement i Moskva,
arrangert av vår partner. Dataene ble analysert av
Debaere som presenterte funnene en internasjonal 
konferanse vi arrangerte i Moskva 8. desember. 

Konferansen hadde tittelen: “Relevant issues in the
social rehabilitation of people with substance addiction.”,
og ble arrangert ved Moscow International University.

Konferansen inneholdt en russisk og en engelsk blokk
med forelesninger.

Etter åpningsinnleggene til Dr. Isaev, og Arctander,
presenterte K. Bykov resultatene av et forsknings -
prosjekt om «påvirkningen av psykiateres utbrenthet 
på deres livskvalitet». Deretter presenterte rektor ved
Moscow International Academy, L. Terentiy, temaet for
sitt PhD-emne, "Læreprosesser i utdanningsprogrammer
under sosial rehabilitering som et av de viktigste 
elementene i resosialisering av mennesker med avheng-
ighet". Direktøren for det statlige sosiale rehabili terings -
senteret Vozrozhdemie, D. Korenyak, snakket om
"Erfaringen med å opprette det første sosiale rehabiliter -
ingssenteret av en familietype for tenåringer med

avhengighet i Russland". O. Murzina - Toloraya snakket
om "Relevante aspekter ved utvikling og implementering
av utdanningsprogrammer for ansatte ved sentrene for
sosial rehabilitering av personer med rusavhengighet".
Til slutt innledet lederen for avdelingen for anvendte
avhengighetsstudier og sosial rehabilitering fra Moscow
International Academy, A. Soroka, den russiske blokken
ved å ta et blikk på fremtiden i et foredrag om «Tenden -
ser og perspektiver for utvikling av fagpersoner som
arbeider med avhengighet i Russland".

Medlem av statsdumaen, Sultan Khamzaev (Det forente
Russland), holdt også et innlegg.

Dr. Debaere presentert resultatene av undersøkelsen
som den russiske partneren hadde foretatt med inter-
essenter på feltet og som vi har forklart ovenfor, med
tittelen "Tilgjengelighet av 'sosial rehabilitering av høy
kvalitet' for russere med rusproblemer - Resultater 
av intervjuer med interessenter”.

De neste forelesningene var ment å presentere men-
ingsfull informasjon for de russiske deltakerne. 
Ph.d.-kandidaten Anna-Sabina Soggiu snakket om 
«Rusomsorgens politiske og administrative organisering
i Oslo» og seniorrådgiver i Helsedepartementet, Tore
Sørensen, snakket om «Organiseringen av tjenestene
etter stat og kommune». Vi hadde videre invitert Dr.
Susan B. Williams, spesialistrådgiveren for programmet
Enabling Environments Award ved Royal College of 
Psychiatrists i London. Innlegget hennes hadde tittelen
"Introducing a Relational Quality Improvement Process".

Basert på vårt forrige prosjekt har Debaere, Arctander 
og Izaev bidratt med kapittelet ‘Quality measurements
‘from within’ in Russian addiction rehabilitation centres:
background, design, and results of a Norwegian-Russian
cooperation project’ i boken ‘Global Perspectives on
Interventions in Forensic Therapeutic Communities’.

NORSK-RUSSISK 
HELSESAMARBEID
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Kafé X skal være en rusfri møteplass for folk som har,
eller har hatt, rusutfordringer. Mange av kafeens gjester
setter seg som mål å leve et liv som ikke er styrt av rus.
Hos oss får man servert gratis mat seks dager i uka, 
i tillegg til gode samtaler, råd og veiledning. Kafeen
holder også åpent ettermiddager, helger og høytids-
dager, når andre tilbud er stengt. 

KORONAPANDEMIEN
2021 har vært preget av pandemien. Som de fleste
andre har vi brukt mye tid og energi på å holde tilbudet
på kafeen åpent. Kafé X har tilpasset seg smittevern -
regler, og tilbudt et passende opplegg under meste -
parten av pandemien. Vi har fulgt opp våre besøkende
per telefon.

MESTRINGSGLEDE
Kafeen legger vekt på å skape tilbud som kan hjelpe
gjestene våre med å oppdage og komme i gang med 
nye fritidsinteresser. Alle aktiviteter på Kafe X, har 
mestring, relasjoner og opplevelser i fokus. Vi har 
ukentlig hatt quiz med premier, kino, bingo, bowling 
mm. Tromsø IL sine kamper har blitt vist i kjelleren 
på kafeen, når stadion har vært stengt. 

ET AKTIVITETSFYLT ÅR TIL TROSS
Via kafeens samarbeid med Tromsø Internasjonale
Filmfestival (TIFF) har vi fått utdelt armbånd og billetter.
Kafeen fikk gjennomført årets julegrøt, i samarbeid 
med Bukta Festivalen. Vi har gjennom samarbeid med 
Idrett Mot Rus og Aurora Fokus Kino arrangert mange
kinokvelder. Vi har også hatt tilbud om klatrekurs. 
Fotballkafé på ettermiddager og kvelder har vært 
et positivt tilbud, noe mange har benyttet seg av.

Jul og nyttår er en høytid hvor enkelte mennesker 
kan føle seg ensomme. Pandemien har forsterket dette.
Mange mennesker har svake sosiale nettverk og opp-
lever seg fort utelatt. Kafeen har hatt stort fokus på 
dette og hatt langåpent, samt åpent hele jula og nyåret.
Vi har også hatt julekalender, god mat, og i tillegg 
ordnet julegaver til våre besøkende. Vi har vært 
tilgjengelig på telefon ved behov.

EN MERKEVARE
Etter 17 års drift, har Kafé X blitt en merkevare og et godt
eksempel på hvordan gode rehabiliteringstilbud kan
drives. Lignende tilbud er det også i Narvik, Harstad og
Bodø.

FAKTA

FORMÅL
Formålet er å tilby en trygg arena hvor gjestene kan
stifte nye bekjentskap, delta på aktiviteter og erfare
mestring i trygge og rusfrie omgivelser.

MÅLGRUPPE:
Kafé X er et supplerende rehabiliteringstilbud for
de som har, eller har hatt, rus- og psykisk helse-
utfordringer.

DELTAGERE
I 2021 har 3494 besøkende benyttet seg av vårt tilbud.

SAMARBEIDSPARTNERE
Kafé X driftes av RIO, i samarbeid med MARBORG Tromsø
Kommune bidrar med lokaler og driftsmidler. Kaféen
samarbeider også med Tromsø Idrettslag, Tromsø Open
Air Festival, Hålogaland teater og Aurora Kino.

FRIVILLIGE
I 2021 har kafeen hatt 2 studenter i praksis, på til
sammen300 timer. 5 personer har bidratt med 3029,5
timer frivillig arbeid. Vi har hatt 4 personer i arbeids-
utprøving, på til sammen 84 timer, og 8 personer har 
avtjent timer ved samfunnsstraff og fotlenkesoning 
på til sammen 529,5 timer.

ANSATTE
Nina Rossing, leder
Annika Justine Pedersen, kafemedarbeider

KAFE X
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Kitt-Anne Hansen
Prosjektleder

Ovenpå ble skapt i 2019 da jeg syntes det var for dårlig
med etter verns tilbud i Bodø. Jeg ønsket å skape en
trygg og rusfri møteplass for mennesker med rus-
relaterte utfordringer. I samarbeid med MARBORG, fikk
jeg satt i gang prosjektet. I 2020 gikk RIO inn som sam-
arbeidspartner. 

I 2021 var Ovenpå åpen seks dager i uken. Ovenpå holdt
også åpent utenom dette for å arrangere aktiviteter og
andre arrangementer, sånn at flest mulig brukere fikk
muligheten til å stifte nye bekjentskap. 

Alle er velkomne på Ovenpå 
- også de uten rusproblematikk. 

Ovenpå hadde gratis servering av kaffe, te, varme
drikker og snacks hver dag, og noen ganger ble det også
servert enkel mat. Dette bidro til bygging av nettverk og
nye vennskap. Vi tok imot driks fra gjestene, noe som
utelukkende kom kaféens brukere til gode. 

Vi tilbød ulike aktiviteter til gjestene, blant annet 
arrangerte vi samtalegruppe og yoga en gang i uka,
meditasjon en gang i måneden, og bassengturer annen-
hver uke. Vi så fotballkamper, gikk på fotturer, grillturer
og fant på andre sesongbaserte arrangementer som
juleverksteder, halloweenkvelder og jentekvelder. Vi
hadde biljardbord og X-box, som også var populært blant
våre gjester. Vi var også med som arrangør for Idrett Mot
Rus-arrangementer i Bodø. 

Ovenpå tilbyr informasjon og temakvelder for deltakerne
våre og deres pårørende. 

Under pandemien holdt vi åpent for gjestene våre med
strenge smittevernrutiner. Vi satt også i gang flere ak-
tiviteter som bidro til å bekjempe ensomhet og isolasjon.

Vårt prinsipielle syn:: En aktiv og meningsfylt hverdag 
er veldig viktig i en tilfriskningsfase. Mestringsfølelse og
det å få kjenne på det å ha ansvar, hjelper et menneske
å vokse. 

FAKTA

FORMÅL
Å være en trygg arena for sosial trening, arbeidstren-
ing, og mulighet for gjennomføring av samfunns-
straff.

MÅLGRUPPE
Mennesker med rusutfordringer som er i behandling,
har avsluttet behandling eller soning, samt pårør-
ende og mennesker med samtidige psykiske lidelser.

GJESTER
I 2021 hadde vi besøk av ca. 1280 gjester på Ovenpå.

SAMARBEIDSPARTNERE
Ovenpå er et samarbeidsprosjekt mellom MARBORG
og RIO.

FRIVILLIGE
Ca. 2300 timer frivillig arbeid er bidratt med, fordelt
mellom ca. 5 personer i 2021.

STUDENTER
Vi har hatt inne til sammen 6 studenter fra Nord uni-
versitet i løpet av 2 perioder i 2021.

ANSATTE
Kitt-Anne Hansen, prosjektleder
Daniel T. Johansen
Espen Akerborg

Regnskapet er inkludert i RIOs årsregnskap.

22

OVENPÅ



KAFE X NORDREISA

Kafe X Nordreisa har vært en møteplass for de som har 
rusutfordringer, eller som på andre måter kjenner på
utenforskap i Nordreisa og i Nord-Troms Kommune. Det
har vært et rehabiliteringstilbud for de som har, eller har
hatt, utfordringer med rus og psykisk helse. Vi har skapt
en trygg arena hvor man kan stifte nye vennskap, delta
på aktiviteter og gjennom dette føle mestring i trygge 
og rusfrie omgivelser. 
Kaféen har vært et rusfritt tilbud som har vært åpent for
alle.  Mange av kaféens gjester har, og har hatt som mål
å leve et liv som ikke er styrt av rus.  
Vi har servert gratis middager og kaffe tre dager i uka,
med en god samtale som tilbehør. 

Kafé X Nordreisa ble avviklet ved årets slutt i 2021. 

2021 har vært preget av covid-19 pandemien, og vi har
hatt ett stort fokus på å holde tilbudet på kaféen åpent
som med grille mat ute og gå turer i naturen.  
Kafé Nordlys har forholdt seg til enhver tids gjeldende
smittevernregler, og har dermed hatt et tilpasset tilbud
gjennom mesteparten av pandemien.  
I løpet av 2021 har 686 besøkende benyttet seg av 
vårt tilbud. 

Vi har tilbudt hver enkelt deltager noe å fylle hverdagen
med, enten om de har valgt å jobbe frivillig ved tilbudet,
eller om de bare har ønsket å benytte seg av våre 
aktivitetstilbud. 

Vi har også tilbudt arbeidstrening og praksisplasser 
med oppfølgingssamtaler.  

Seks personer bidratt med til sammen med totalt 1200
timer frivillig arbeid, og en person har avtjent sin
samfunnsstraff på til sammen 30 timer på kaféen.  

Vi har også hatt ulike institusjoner på besøk 
på kaféen med fokus gruppesamtaler. 

Alle arrangementer i regi av Kafé Nordlys har hatt mest-
ring, familie og opplevelser i fokus. I 2021 har vi hatt
tilbud som filmkvelder, kino, brettspill, bordtennis og
PlayStation. Våren 2021 har Nordlys og Mental-Helse hatt
ett samarbeid om og få plantet urtehage og potetåker
samt høsting i september. 

I desember 2021 har Nordlys også hatt felles julemiddag
for gjestene på Bios A/S. 

Kafeen har lagt vekt på å skape tilbud som kan hjelpe
våre gjester med å oppdage og komme i gang med nye
fritidsinteresser. Nordlys har også vært et møtepunkt for
pårørende. 

Vi har gitt pårørende muligheten til å møte mennesker
som har klart å komme seg ut av rusavhengighet. Dette
har vært med på å gi gruppen håp.  

I desember 2021 ble det pakket og delt ut matkasser via
kafeens samarbeid med Nordreisa Røde Kors. Kafeens
samarbeid i 2021 har vært med Nordreisa kommune,
N.K.S veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge,
Nordtro AS og Kriminalomsorgen i frihet. 

Jul og nyttår er en høytid hvor mange mennesker kan
føle seg ensomme. Covid-19 pandemien har forsterket
dette ytterligere, og mange mennesker med lite sosialt
nettverk stod i fare for ytterligere utenforskap. Kafé
Nordlys har hatt anledning til å ansette en medhjelper,
slik at vi har kunnet holde kafeen mer åpent. Vi har
tilbudt samtaler til både brukere og pårørende.  

Å få lage god julemat og dra på kinobesøk i romjulen har
også bidratt positivt til vårt tilbud.

Vi har gitt gavekort i desember 2021 til mennesker som
ruset seg, brukere av Nordlys og barnefamilier som har
hatt det spesielt vanskelig med økonomien i julen. 

Nina Banjaminsen
Prosjektleder

23



24

25 ÅRS JUBILEUM HILSEN FRA 
GENERALSEKRETÆR 
I PREVENTIO

Lørdag 19.09.2021 markerte RIO sitt 25 års jubileum
sammen med styre, frivillige og ansatte i organisa-
sjonen. I anledning jubileet vårt fikk vi besøk av 
politikere som sa noe om viktigheten av RIO og 
brukerorganisasjoner, og som snakket med oss 
om den politiske situasjonen og rusreformen 
som RIO er veldig opptatt av.

Disse politikerne var Fredrik Wang-Gierløff (Høyre), 
Ola Elvestuen (Venstre), Tuva Moflag (AP) og 
Sheida Sangtarash (SV).

Aller først startet vi dagen med noen innledende 
ord fra styreleder Finn Arctander, som sa noen ord 
om veien vi har gått de siste årene. Vi har blitt en
medlemsorganisasjon og nå begynte det viktige
arbeidet med videreutviklingen av demokratiet 
og den lokale forankringen til RIO.

Vi delte ut RIO-prisen til helse- og omsorgsminister 
Bent Høie. Han ble samtidig utnevnt til æresmedlem 
på livstid i RIO for sitt utrettelige arbeid med inklu -
dering av brukere og kampen for rettighetene våre.

KJÆRE MEDLEMMER OG ANSATTE I RIO

Det er mange grunner til å kjenne stolthet av å være del
av en organisasjon som Preventio. For meg, i min rolle
som generalsekretær, er det ansamlingen av medlem -
mer som både gir meg styrke og stolthet. RIO er en 
av medlemmene som jeg er veldig glad for å ha med 
på laget. 

Som landets største brukerorganisasjon på rusfeltet, har
RIO også en viktig rolle i samfunnet. Både som premiss-
leverandør for en ruspolitikk som respekterer og styrker
menneskerettighetene på eget felt, men også som en
aktør som veldig mange i samfunnet ser til.

Måten RIO møter disse høye og komplekse forvent-
ningene er veldig lærerikt også for meg. Det jeg liker aller
best er at RIO er klare over at «rusfeltet» er stort og det
trengs et fellesskap for aktørene å jobbe i. RIO, som
dannes av menneskene i organisasjonen, er engasjerte
både i Norge og internasjonalt, og har vært direkte
medvirkende til at progressive krefter på feltet sam-
arbeider mer og tettere.

Jeg ser frem til tiden som kommer og det videre sam-
arbeidet det fører med seg. Dere er og vil være et viktig
medlem, ikke bare for Preventio, men også for de andre
medlemmene som utgjør paraplyen. Jeg håper derfor 
og fortsatt dra nytta av deres bruker- og fagkompetanse,
og den store arbeidsinnsatsen som dere legger ned over
hele landet, i årene som kommer.

Farid Shariati Foto: Daniel Nygård1) Fv: Fredrik Wang-Gierløff, Tuva Moflag, Ola Elvestuen, 
Asbjørn Larsen og Sheida Sangtarash.
2) Fv. Asbjørn Larsen, Kenneth Arctander og Bent Høie.
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VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet 
består av medlemmer, ansatte og frivillige som med bakgrunn
i egne erfaringer, utdanning og kontakt med forskjellige
miljøer, formidler kunnskap til viktige grupper i samfunnet.

Formålet vårt er å formidle fag- og brukerkunnskap, slik at
personer med rusutfordringer får de tjenestene de trenger når
de trenger dem, og at deres rettigheter er ivaretatt. Vi har
hovedkontor i Oslo og har ansatte og frivillige over hele landet.

AKTIVITETER I 2021
Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 42 saker der de
viktigste har vært oppfølging av økonomi, bygging av egen -
kapital, organisasjonsutvikling og etablering av paraply-
organisasjonen Preventio. På grunn av koronasituasjonen 
har de fleste styremøtene vært digitale styremøter.

I 2021 gjennomførte RIO fagsamling for alle ansatte og fri -
villige og styresamling i oktober på Gardermoen. På denne
samlingen gjennomgikk vi styrets ønske om å videreutvikle
medlems demokratiet i RIO og etablere lokallag. I et påfølgende
ekstraordinært årsmøte, gjennomførte virksomheten vedtekts -
endringer som innebærer at medlemmer kan etablere lokallag,
og vi vedtok lokallagsvedtekter. Siden da har RIO Bergen og RIO
Troms & Finnmark blitt etablert med egne lokallagsstyrer og
vedtekter. Ved årsskiftet hadde RIO 380 medlemmer.

På grunn av Covid-pandemien har mange aktiviteter vært
digitale. 

RIO har alene og sammen med andre organisasjoner arrangert
flere debatter og arrangement om endringer i ruspolitikk, samt
gjennomført flere regionale fagsamlinger og kursing av frivillige
og ansatte. Vi har arrangert RIO-debatten om avkriminali sering
og ungdom, og debatter under Arendalsuka om LAR og politiets
maktbruk på rusfeltet, samt ruspolitisk debatt i forbindelse med
valget med de ulike politiske partiene. Som medlem i Frivillighet
Norge har styret i RIO gjennomført kurs i styrearbeid.

Administrasjonen har videreutviklet rutinene for økonomi -
styring. Vi er medlem i Dianova International, HIV-Norge, IDPC
og Vienna NGO Committee, og er rådgivende til FN.

FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at for-
utsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen
av regnskapet, og at denne forutsetning fortsatt er til stede.
Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av
vesentlig betydning for organisasjonens stilling og resultat.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr. 568 503.

I 2021 har RIO gjort flere grep for å holde kostnadene moderate
og øke inntekter for å gjenoppbygge egenkapitalen etter det
store driftsunderskuddet i 2019, en konsekvens av uforut sette
kostnader knyttet til nødvendig omstilling og en personal -
situasjon som krevde juridisk bistand. Jf. Styresak 27.1/20
som sa at «Styret vedtar at administrasjonen utarbeider en
konkret plan for å nå målet om en egenkapital på 3 millioner
kroner innen 2023.». Med nevnte årsresultat for 2021 anses
dette målet å være nådd, med en egenkapital på kr. 2 999 227.
Dette har vært viktig for å sikre RIO sin soliditet og likviditet.
RIO finansieres i all hovedsak gjennom tilskudd fra stat og
kommuner.

Som en konsekvens av koronasituasjonen, har vi redusert
reiseutgiftene uten at det har medført vesentlig redusert 
aktivitet, siden vi har satset på omfattende digital tilstede -
værelse. RIO har fakturert for innlegg eller rådgivende 
tjenester til kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre 
som vi ikke mottar tilskudd fra.

RIOs balanse viser en bankbeholdning pr 31.12.2021 på 
kr. 4 535 816 og en egenkapital på kr. 2 999 227. Styret anser
at dette gir et godt grunnlag for videre drift i 2022 og fremover.

ARBEIDSMILJØ
RIO har hatt en god utvikling med tanke på arbeidsmiljøet
også i 2021, har hatt jevnlige møter for de ansatte og jobbet
med å utvikle gode kommunikasjonslinjer. Det har vært god
oppfølging av ansatte som har vært sykemeldt. Ansatte i 
virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader 
i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. RIO holder seg 
oppdatert på HMS, og de ansatte velger verneombud for 
to år av gangen, samt ansattes representant til styret.

LIKESTILLING
RIO har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling
mellom kvinner og menn. Av organisasjonens 14 ansatte ved
årsskiftet 2020/2021, var 8 kvinner og 6 menn. I tillegg har 
vi to personer (en kvinne og en mann) fast ansatt i fulle stil-
linger som har minoritetsbakgrunn. Organisasjonens styre 
bestod av 3 kvinner og 4 menn. Styret har også et medlem
med minoritetsbakgrunn.

YTRE MILJØ
Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan
medføre en betydelig påvirkning av det ytre miljø.

Kenneth Arctander Johansen 
Daglig leder

Finn Arctander
Styreleder

Kari Lossius 
Styremedlem

Tom-Kristian Tommen Hermo 
Styremedlem

Fredrik Nilsson
Ansattes representant

Mohammed Hersi
Styremedlem 

Siv-Elin Reitan
Styremedlem

Heidi Hansen
Styremedlem

Oslo 02.03.2022

STYRETS BERETNING



DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Tilskudd fra stat

Tilskudd fra fylkesmenn

Tilskudd fra kommuner

Helsedirektoret Prosjekttilskudd

Prosjekttilskudd

Medlemskontingent

Tilskudd fra andre

Gaver

Momskompensasjon

Andre inntekter

Sum driftsinntekter

Lønn og personalkostnader

Avskrivning på driftsmidler

Andre driftskostnader

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt bank

Annen rentekostnad

Resultat av finansposter

Ordinært resultat

Årsresultat

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital

Sum overføringer

NOTE

8

2/3

7

2

5

2021

7 893 818

30 000

2 108 400

2 659 481

841 805

20 621

114 756

50 000

746 070

196 775

14 661 726

7 805 873

23 018

6 263 909

14 092 800

568 927

424

- 424

568 503

568 503

568 503

568 503

2020

6 700 000

55 000

1 860 000

1 615 413

576 958

3 326

100 000

67 500

691 236

70 860

11 740 293

6 499 180

9 591

4 389 973

10 898 744

841 550

962

149

813

842 363

842 363

842 363

842 363
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EIENDELER

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar og annet utstyr

Sum varige driftsmidler

Fordringer

Kundefordringer

Andre fordringer

Sum fordringer

Omløpsmidler

Bankinnskudd 

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

Opptjent egenkapital 

Egenkapital

Overskudd

Sum egenkapital

Gjeld

Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Sum korsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

NOTE

7

4

5

5

6

2021

43 998

43 998

76 685

356 844

433 529

4 535 816

4 535 816

5 013 343

2 430 724

568 503

2 999 227

142 559

567 640

1 303 917

2 014 116

5 013 343

2020

67 016

67 016

1 263 277

1 263 277

6 523 860

6 523 860

7 854 153

1 588 361

842 363

2 430 724

425 189

763 321

4 234 919

5 423 429

7 854 153

BALANSE

For komplett regnskap vennligst kontakt oss via post@rio.no
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Helsedirektoratet (hoved tilskudd)

Helse Vest

Helse Nord

Helse Midt

Helse Sør-Øst

Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Helse- og Omsorgsdepartementet

Stiftelsen Dam

Troms- og Finnmark fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

Tromsø kommune

Kristiansand kommune

Vennesla kommune

Helse- og Omsorgsdepartementet

Lions Club Tromsø

Tromsø Provincialloge

Fiksdal Eivind Jul Wibe

TAKK FOR STØTTEN
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