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Generalsekretær
Marius Sjømæling

2017 ble året da organisasjonen tok nødvendige og riktig steg for å bygge 
organisasjonen for fremtiden. Strategi for den neste 5 års perioden er 
vedtatt, nye lokaler ble flyttet inn i, medvirkningsarbeidet er strukturert 
og ressursfordelingen i organisasjonen er tydeliggjort og strukturert. 

Det er gjennom 2017 blitt mer og mer tydelig hvilket potensial 
organisasjonen har gjennom representanter/medvirkere, tiltak og 
prosjekter. Endringer er ikke alltid v den enkle sorten, heller ikke for BAR, 
men ved utgangen av 2017 fremstår BAR mer stabilt og sterkere enn på 
lenge. 

Strategien for den neste 5 års perioden legger gode føringer for 
prioriteringene organisasjonen må ha for å nå egne målsettinger. 
Målsettinger som bygger opp under formålene og drømmene som 
organisasjonen ble tuftet på ved stiftingen i 2009. 

BAR tar nå fatt på et nytt år med spenning. Det er for første gang søkt 
egne prosjektmidler til BARsnakk for å bygge ut BARsnakk som eget 
tiltak med økt tilgjengelighet og økt åpningstid. Det er søkt midler for 
å jobbe mer med barnevern i tillegg er organisasjonen involvert i to 
ulike samarbeidsprosjekter som har fått midler av Extrastiftelsen. Det 
ene prosjektet sammen med Mental Helse Ungdom og Landsforeninga 
for Barnevernsbarn omhandler unge brukermedvirkere og felles faglig 
plattform for skolering av unge brukermedvirkere. Det andre prosjektet 
er i samarbeid med A-larm og Landsforeningen mot stoffmisbruk 
LMS, det er gjennomføring av pasient- og fagundervisning i 15 ulike 
institusjoner i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB. 

Hele veien handler dette om, for oss, at unge erfaringsbaserte stemmer 
med barneperspektivet skal bli tydeligere og sterkere.

STRATEGISK VEKST OG UTVIKLING
SOLID FUNDAMENT
REKORDÅRET



Caroline Hurlén Paus-Knudsen  erfaringskonsulent & rådgiver60 % stilling

20 % stilling
Lena Bull      erfaringskonsulent
Christian Fugletveit Kvitt    erfaringskonsulent
Monika Nordhus Landsverk   erfaringskonsulent

De ansatte har til sammen utført 4,2 årsverk.

Lønnskostnader fremkommer av regnskapet, og inkluderer i tillegg til lønn lovpålagte 
personalforsikringer samt tjenestepensjon. 
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DE ANSATTE

Marius Sjømæling    generalsekretær
Cecilie Haugland     fagansvarlig
Stian Johansen    kommunikasjonsansvarlig
Kristina Berger     prosjektleder
Ida Billehaug     organisasjonssekretær (permisjon)

ÅRSRAPPORT 2017

Høsten 2017 var også administrasjonens største vekstperiode 
noensinne. 

Dette gjorde at vi per 31.12.2017 bestod av til sammen 9 betalte 
stillinger.

Administrasjonen har vært gjennom til dels omfattende endringer gjennom 
2017. I mars flyttet vi kontor fra Torggata 1 i Oslo, hvor vi har holdt til siden 
2009, til Kongens gate 2 i Oslo. Flyttingen ble gjort med henblikk på å takle 
planlagt vekst i organisasjonen, samt som et pengebesparende tiltak, da det 
har medført en betydelig reduksjon i kostnader knyttet til leie av møte– og 
kurslokaler. 

Kontoret i Tromsø ble sensommeren 2017 lagt ned på grunn av 
personalsituasjonen og de økonomiske rammebetingelsene lokalt; vår 
organisasjonssekretær (nå fagansvarlig) har sluttet seg til kontoret i Oslo. 
BAR vil fortsatt ha sterk tilstedeværelse i Tromsø, men ettersom det ikke var 
mulig å få støtte til å opprettholde kontor og ressurser til personalkostnader 
lokalt valgte organisasjonen å redusere administrasjonskostnadene i 
Tromsø. 

ADMINISTRASJONEN
FLERE PÅ KONTORET ENN NOEN GANG

100 % stilling

BARs betalte stillinger per 31.12.2017 var:
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To av styremedlemmene trakk seg av personlige årsaker i løpet av 

perioden.

Styret i BAR består per 31.12.2017 av

Endringer i styret i løpet av høsten

MYE SKJER GJENNOM ET ÅR

Nyvalgt styremedlem 2017
Cecilia Dinardi

Nyvalgt styremedlem 2017
Anne Kristine Bergem

Nyvalgt styremedlem 2017
Egil Nygaard

Våren 2017 ble det avholdt årsmøte ved Hotell Leangkollen i Asker. Ett av 
høydepunktene var valg av nytt styre i BAR. Styret som ble valgt ved årsmøte 
var: 

NYTT STYRE VALGT UNDER ÅRSMØTE

STYRET2

ÅRSRAPPORT 2017

LEDER & NESTLEDER STYREMEDLEMMER VARA

ELISABETH NORDHUS LIED 
(LEDER)

ANETTE IVERSEN CVIJANOVIC 
(NESTLEDER)

TORGEIR FORÅRSVEEN

EGIL NYGAARD

ANNE KRISTINE BERGEM

CECILIA DINARDI

SILJE SKAUGEN

MONIKA NORDHUS 
LANDSVERK

MARTINE KIHLE DALSRUD LEDER 

ELISABETH NORDHUS LIED 

STYREMEDLEMMER

TORGEIR FORÅRSVEEN

EGIL NYGAARD

ANNE KRISTINE BERGEM

CECILIA DINARDI

MONIKA NORDHUS 
LANDSVERK

MARTINE KIHLE DALSRUD

STYRET HAR I 2017 HATT TOTALT 4 ORDINÆRE OG 3 EKSTRAORDINÆRE 
STYREMØTER I LØPET AV ÅRET.
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Den samlede erfaringen, kunnskapen og kompetansen vi tilegner 
oss gjennom møter med pårørende, brukere og andre, danner 
grunnlaget for hvordan vi utøver vår rolle som samfunnsaktør. Med 
lang erfaring og mange års drift som eneste rendyrkede bruker– og 
interesseorganisasjon for barn av rusmisbrukere, besitter vi unik 
kunnskap og kompetanse på sentrale felt, temaer og emner som 
angår barn og unges helse, oppvekst og levekår.

HVA LEGGER VI I ROLLEN?

SUMMEN AV VÅRT PÅVIRKNINGSARBEID

SAMFUNNSAKTØR3
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PÅVIRKNINGSARBEID PÅ FLERE NIVÅER

MEDIA POLITIKK & SAMFUNN

Vi har opprettholdt medieaktiviteten. Med 
intervjuer, caser, og egne tekster har vi vært synlige 
et tyvetalls ganger; gjennom aktivt innsalg og ved å 
bli kontaktet av mediene selv. Antall opptredener 
gjenspeiler imidlertid ikke forespørsler, da vi ofte får 
henvendelser vi av etiske og personvernrelaterte 
grunner ikke kan levere på.

Vi leverte skriftlig høringssvar ved fem anledninger 
i 2017. Disse var: NOU 2016:16 Ny barnevernlov; 
forskriftsendring i helseforskningsloven; endring 
i forskrift om rettigheter og bruk av tvang under 
opphold i barneverninstitusjon; pakkeforløp TSB; 
pakkeforløp utredning psykiske lidelser voksne.

Ryddighet og forsvarlighet når 
vonde historier skal frem

Politisk påvirkning og aktiv 
deltakelse i offentlig debatt

FORSKNING  ERFARINGSFORMIDLING

Våren 2017 var rapporten på BARsnakk klar. Den 
ble presentert på store konferanser i Malmø og, 
Sandefjord, som noe av den ferskeste forskningen 
på feltet. Vi etablerte kontakt med Høgskolen i 
Innlandet i forbindelse med et forskningsprosjekt 
som studerer beslutningstaking i barnevernet. 
Prosjektet har fått innvilget støtte, og har en 
anslått varighet frem til 2022. 

Antall oppdrag har i 2017 ligget på ca. samme nivå 
som tidligere, hvilket betyr at vi har nådd mellom ni 
og ti tusen tilhørere. Dette har for det meste vært 
betalte foredrag i forbindelse med konferanser, 
fagdager, seminarer og lignende. Med ansettelsen 
av tre erfaringskonsulenter i 20 % stilling, hadde vi 
anledning og kapasitet til å stille opp på arenaer 
hvor vi tidligere ikke har kunnet delta.

Vi har med tiden etablert oss som 
en solid kunnskapsleverandør

Sterke og tydelige budskap 
forankret i erfaring og fag

BRUKERMEDVIRKNING  SAMARBEID

Brukermedvirkning har stått sentralt i BAR siden 
dag én. I snart 10 år har vi bidratt i implementering 
av brukermedvirkning på flere nivåer. Ved utgangen 
av 2017 var vi representert i 28 ulike råd, utvalg og 
grupper. Vi bidro blant annet til etableringen av 
landets første brukerråd på barnevernsområdet.

Et gjennomsnittlig år består totalt av en lang rekke 
ulike samarbeid. Dog er det noen samarbeid som 
utmerker seg hvert år, grunnet omfang, tidsaspekt, 
nyhets– og medieverdi, eller rett og slett grunnet 
resultatene de har gitt. Sentrale partnere i 2017 
var: Indie Film, Helsesista, A-larm, LMS, MHU og 
LFB.

Et gjennomgående aspekt i BARs 
arbeid helt siden oppstart

Vi legger stor vekt på pleie av 
samarbeid for målgruppens beste
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Omorganisering

BARsnakk har i løpet av 2017 vært utsatt for store endringer. Vi har gjennom flere 
år vært klar over det enorme uutnyttede potensialet som har ligget i tilbudet. Det er 
imidlertid et særdeles ressurskrevende arbeid å skulle bygge ut et tilbud som drives av 
frivillige; en form og modell vi ønsker å videreføre i større skala. 

MØTENE MED DE MEST SÅRBARE

EN ØKNING PÅ 40 % 
FRA TIDLIGERE ÅR

TOTALE 
HENVENDELSER 2017

SAMTALER BARE I 
ROMJULEN

40 %955458

BARSNAKK4
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2017 var året vi bestemte oss for å gjøre virkelighet 
av planene vi hadde jobbet med de foregående 
årene. Dette handlet hovedsakelig om å gjøre 
chatten tilgjengelig for flere potensielle brukere, og 
tilgjengelig i et større tidsrom. Kjernevirksomheten 
er akkurat den samme som før, men fra og med 
august ble all drift flyttet til Oslo-kontoret, som 
frem til da hadde delt ansvaret med kontoret i 
Tromsø. Avgjørelsen knyttet til Tromsø-kontorets 
fremtid spilte en rolle i denne sammenhengen, 
men viktigere var tanken om at stabil og trygg 
vekst var lettere å fasilitere fra én base. 

«NÅR LYSET KNAPT 
SLIPPER INN»

Lansering av rapporten 
var ett av 2017s store 
høydepunkter. Den er 
tilgjengelig for alle, og du 
finner den i sin helhet ved å 
klikke her.

«DET ER INGEN SOM 
VET HVORDAN JEG 
HAR DET. INGEN 
SOM GJØR NOE»
                                                                                                                       – SITAT FRA BARSNAKKK

Høsten 2017 ansatte vi en egen 
prosjektleder for BARsnakk, som i tillegg til 
daglig drift skal jobbe med rekruttering av 
frivillige, og generell utvikling av tilbudet. 

Dette var en helt nyopprettet stilling, 
og representerer i så måte en milepæl 
for ikke bare BARsnakk, men også hele 

organisasjonen.

http://www.barweb.no/wp-content/uploads/2016/05/Na%CC%8Ar-lyset-knapt-slipper-inn-BARsnakk.pdf


Det har i 2017 vært gjennomført to (2) samlinger 
for BARnettverkets medlemmer, med totalt 60 
deltakere. 

SAMLINGER I 2017

Av de ulike lokale «sentraene» er det mest 
aktivitet i Tromsø, Telemark, Trondheim, Oslo og 
Kristiansand. I det foregående året har vi også 
startet et lite og forberedende arbeid i Bergen. 
Som en av landets største byer er dette et sted vi 
gjerne vil etablere stabilt og langsiktig arbeid, og 
takket være engasjerte nettverksmedlemmer, fikk 
vi engasjerte representanter i to ulike utvalg ved 
henholdsvis Stiftelsen Bergensklinikken og etat for 
psykisk helse– og rustjenester i Bergen kommune. 

REGIONALT
Gjennom 2017 har flere av våre 
nettverksmedlemmer bidratt som caser og 
intervjusubjekter i medisaker, noen har selv 
skrevet redaksjonelt innhold, og mange har bidratt 
i BARs påvirkningsarbeid som representanter i 
ulike råd og utvalg. 

MEDVIRKNING

BARnettverket består 
per 31.12.2017 av 145 
registrerte medlemmer. 
Dette innebærer en 
økning på 20 individer 
gjennom 2017. 

BARnettverket 
MENNESKENE SOM UTGJØR FUNDAMENTET
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BARnettverket består av unge og voksne som selv har opplevd 
rusmisbruk i nær familie. Noen har nylig oppdaget misbruket, 
mens det for andre har vært kjent gjennom en årrekke. Samlet 
utgjør disse et bredt spekter av både like og unike erfaringer, som 
deles med hverandre gjennom våre egne nasjonale og lokale 
arrangementer, og eksternt gjennom foredragsvirksomhet. 

KUNNSKAP, KOMPETANSE OG LIVSERFARING

FAMILIEN

BARNETTVERKET5

ÅRSRAPPORT 2017
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Regnskap for 2017 viser at BAR mottok 3,8 mill fra Helsedirektoratet i driftsstøtte i 
tillegg til omdisponering av tidligere tildelte prosjektmidler. Til sammen hadde BAR 
inntekter på totalt 4,69 mill i 2017 hvorav 0,5 mill var egne inntekter. 

Driftsresultatet viser et overskudd på 100 000 kroner av egne inntekter. Dette 
overføres egenkapitalen som gir en egenkapital ved utgangen av året på 839 337 kr.

Egenkapitalen er på grensen av hva organisasjonen må ha for å kunne oppfylle 
forpliktelser ved en eventuell avvikling. Det vil derfor være viktig at BAR fortsatt 
opprettholder egne inntekter på 2017 nivå og kan bruke deler av disse inntektene til 
overføring til egenkapital.

TALLENES TALE

ØKONOMI6

ÅRSRAPPORT 2017
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