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Vi har vært gjennom et vanvittig år! 

Ny look, nye ansatte og ny giv er bare 
noe av det vi starter et nytt år med.

Her skal vi ta deg gjennom noen av 
høydepunktene fjoråret hadde å by 
på.

Tusen takk til alle som har bidratt til 
å gjøre 2018 til nok et fantastisk år 
for oss.

Stor hilsen fra alle oss på kontoret!

        
  → www.barnavrus.no 
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Nøkkeltall

BaR 
 
Foredrag: 24

Likepersonssamtaler: 20

Råd og utvalg: 16

Mediesaker: 20 

Høringssvar: 5

Medlemmer i nettverket: 153 

Facebook: 10 150

«Et bedre liv»

Institusjoner besøkt: 15

Antall fylker: 9

Antall deltakere: 812

Resultatformidling i fagfora: 6

For: 495 deltakere

Medieoppslag: 5

Lesere av blogg: 5000

Facebook: 867 følgere



Barn av 
Rusmisbrukere

Forord

Nå som 2018 er gått over i et nytt år 
er det ett ord som står igjen for meg. 
Vekst.

2018 ble året da organisasjonen 
vokste på alle mulige måter. 
Antallet frivillige i BaRsnakk ble 
nærmest fordoblet, antallet skolerte 
brukerrepresentanter ble stabilisert 
nasjonalt, vi testet ut flere små 
stillinger spredt på Østlandet, 
og inntektene gjennom gaver og 
donasjoner nådde nye høyder. 

2018 er også året da BAR endelig 
passerte den magiske grensen på 10 
000 følgere på Facebook!

Ansatte, frivillige og tillitsvalgte skal 
ha mye av æren for at vi har vokst til 
et nytt nivå gjennom 2018 og det er 
med stolthet vi nå kan ta fatt på et 
nytt år.

2019 blir året der vi endelig skal ta 
oss tid til å få overblikket, ha fokus på 
stabil drift samtidig som vi skal styrke 
og øke vår tilstedeværelse lokalt i 
landet, gjennom å styrke ressursene i 
nettverket.
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Administrasjon

 
 
 
 
 
2018 har vært et 
spennende år sett med 
administrasjonens øyne. 
Vi har vært gjennom store 
endringer gjennom året 
som gikk.

Ansatte & styret

Marius Sjømæling 
Generalsekretær

Stian Johansen  
kommunikasjonsansvarlig

Madelen Endresen  
Prosjektmedarbeider

Elisabeth Nordhus Lied 
Styreleder

Torgeir Forårsveen 
Styremedlem

Egil Nygaard 
Styremedlem

 
 

 
Monika Landsverk 
Styremedlem

Anne Kristine Bergem 
Styremedlem

Cecilia Dinardi 
Styremedlem 
 
 
Martine Kihle Dalsrud 
Styremedlem

Totalt antall årsverk: 3,8  
 
 
Ordinære styremøter: 3 
Ekstraordinære styremøter: ingen

Barn av 
Rusmisbrukere

Vi begynte året med totalt 9 ansatte, 
som samlet gjennomførte nærmere 5 
årsverk. Av disse 5, var 1,1 knyttet til 
BaRsnakk. 

Som de neste sidene vil vise har 2018 
vært et veldig aktivt år, takket være en 
administrasjon med stor kapasitet, iver 
og mye optimisme. Vi var flere enn vi 
noen gang har vært, og det er viktig for 
oss å understreke at vi ikke kunnet fått 
gjort så mye uten en solid teamfølelse. 

Flere ansatte betyr flere strenger å 
spille på. For første gang noensinne 
valgte vi å ansette tre personer 
som erfaringskonsulenter i mindre 
stillingsprosenter. Foruten å gjøre 
det mulig for oss å være på enda 
flere steder samtidig, var det en unik 
anledning til å styrke lokal aktivitet på 
steder i landet vi tidligere ikke har hatt 
kapasitet til å følge opp. 

Som nevnt gjennomgikk vi store 
endringer i 2018. Mer presist var dette 
siste år for flere av våre ansatte. 
Organisasjonssekretær, fagansvarlig, 
samt erfaringskonsulent og rådgiver 
takket for seg i det vi nærmet oss 
årsskiftet. Samtlige har vært sentrale 
i organisasjonens vekst og utvikling, 
og derfor bar årsavslutningen på mye 
vemod også. Vi takker alle for godt 
samarbeid og strålende innsats!

I mellomtiden hadde vi hentet ekstra 
ressurser til BaRsnakk, i form av ny 
prosjektmedarbeider. Ved årsslutt 
31.12.2018, hadde vi 4 ansatte, og en 
avtale med ny erfaringskonsulent og 
rådgiver.  



Aktivitet

Samarbeid setter vi høyt, og et av 
de mest stabile og suksessrike 
samarbeidene gjennom fjoråret var 
prosjektet «Et bedre liv». Sammen 
med organisasjonene A-larm og 
Ivareta (tidligere Landsforbundet mot 
stoffmisbruk), besøkte vi flere av 
landets behandlingsinstitusjoner med 
et undervisningsopplegg for pasienter 
og deres behandlere. 

Hensikten med prosjektet er å 
formidle håp og kunnskap fra 
et likepersonsperspektiv, med 
vektlegging av brukermedvirkning, 
pårørendeinvolvering og «recovery».  
 
Representanter fra de ulike 
organisasjonene forteller om sine 
erfaringer, og hva som var vesentlig 
for bedring i deres liv. Det legges også 
opp til oppgaver som pasienter og 
behandlere løser sammen.  
 
Gjennom 2018 har vi bidratt med 
både ansatte og brukerrepresentanter 
i prosjektet, som til sammen har 
besøkt 15 institusjoner fordelt på 9 
fylker.  
 
Det er et viktig poeng at programmet 
skreddersys institusjonen vi 
besøker; ettersom alder, bakgrunn, 
livssituasjon og mer kan variere 
en del mellom institusjonene, blir 
underviserne fra organisasjonene 

nøye valgt ut fra gang til gang.   
En slik tilnærming har gitt oss 
mulighet til å dra veksel på et bredt 
spekter av de erfaringene vi har i 
vår organisasjon, hos ansatte så vel 
som frivillig engasjerte. «Et bedre liv» 
har dermed gitt mulighet for bredere 
aktivisering av organisasjonen totalt 
sett, enn tidligere.  
 
«Et bedre liv» har vokst seg stadig 
større, og kan nå skryte av å ha en 
egen blogg med om lag 5000 lesere, 
hvor vi også har bidratt, samt en 
Facebook-side med nærmere 900 
følgere.  

Et bedre liv Røverdatter

Vi har de siste årene vært så heldige å 
få ta del i flere filmprosjekter som har 
vært direkte knyttet til det vi jobber 
med hver eneste dag. Først og fremst 
synes vi det er flott å se at temaet 
barn som pårørende, og da spesielt 
barn som pårørende til rus, blir løftet 
frem av dyktige filmskapere. Vårt 
inntrykk er at pårørende er et tema 
som ikke er ansett som «spennende» 
nok til å få plass i de store og viktigste 
diskusjonene. Det håper og tror vi at 
gode filmer om temaet kan endre på. 

Og få, om noen, filmer er bedre egnet 
til å skape en sånn endring enn 
«Røverdatter», laget av Sofia Haugan 
og Indie Film. Med et direkte og ærlig 
innblikk i hvordan tilværelsen kan 
være som ung voksen pårørende til 
en rusavhengig far, oppsummerer den 
mye av det vi ønsker å formidle: det  
 

bor mange ressurser i de pårørende. 
Filmen viser ikke bare at det å forholde 
seg til en forelder i aktiv rus kan 
fortone seg som en kamp; møtet med 
hjelpeapparatet kan være en kamp i 
seg selv, der ønsket om og viljen til å 
hjelpe blir møtt av et byråkrati som 
trekker flere krefter enn det tilfører. 
 
Vi var med i sluttfasen av 
produksjonen, i forbindelse med 
førvisninger av filmen. Vi kan 
også stolte si at Sofia var frivillig 
hos oss i forkant av premieren 
16. mars 2018, så vi hadde en tett 
dialog med både henne og Indie 
Film over en lengre periode. I 
etterkant av premieren deltok vi 
på ulike arrangementsvisninger, i 
diskusjonspanel, blant annet på 
Stortinget, invitert av Venstre. 

 

Foto: Magnus Tombre Bøhn © Indie Film AS



Toppmøte

Aktivitet

Hvert år arrangerer 
erfaringskompetanse.no et toppmøte 
om rus og psykisk helse. Møtet i 2018 
hadde temaet barn som pårørende, 
og fant sted i Oslo 26. april. Vi 
deltok med innspill til programmet i 
planlegginsfasen. 

Temaet for møtet tatt i betraktning, 
må vi innrømme at vi til en viss grad 
forventet å få prege programmet en 
del. Men at vi skulle få gjennomslag for 
mer eller mindre alle forslagene våre, 
hadde vi aldri trodd. 

Til sammen var vi involvert i fire ulike 
innslag, med til sammen fem personer. 
Riktignok stod ikke alle disse fem 
på scenen i kraft av å være våre 
representanter. Styremedlemmene 
Cecilia Dinardi og Anne Kristine 
Bergem holdt hvert sitt innlegg; 
forskerne Anne Faugli og Elin Kufås 
presenterte resultatene fra BaRsnakk-
studien; og Marius Sjømæling deltok i 
en paneldebatt.

Hvert toppmøte jobber frem 
anbefalinger til myndighetene, 
og 2018-møtet resulterte i fire 
anbefalinger, jobbet frem i diskusjoner 
underveis i møtet. Disse har blitt noe 
forkortet her: 
 
1. Snakk med barna og familiene, og 
hør på hva de sier
Skole og barnehage må informere barn 
og unge om rettigheter, om psykisk 
helse og hvor de kan få hjelp.

Foreldrenes behandlere har et særlig 
ansvar for å utforske barnas situasjon 
og å melde videre.  
2. Samarbeid på tvers av profesjoner, 
og  gode rutiner for oppfølging
Taushetsplikten kan oppleves som et 
hinder for godt samarbeid, og det er 
viktig at alle som arbeider med barn 
og familier kjenner til unntakene fra 
taushetsplikten. Alle kommuner bør ha 
barnefaglig ansvarlige, og familier bør 
ha egne kontaktpersoner som følger 
dem opp. 

3. Gi kunnskap bredt
Å se og å hjelpe barn som pårørende 
er et felles ansvar – inkludert lærere, 
naboer og nettverk. Alle kommuner 
bør ha oversikter på nettsidene om 
hvor man kan få hjelp. Kunnskap 
om barn som pårørende må inn i 
grunnutdanningen i alle relevante 
yrker.

4. Sats på helhetlig og systematisk 
hjelp
Barnehager og skoler må ha nok 
kunnskap til å se barn som pårørende, 
og vite hva de skal gjøre videre. 
Fastleger og helsesøstre har et 
særlig ansvar. Barn og familier må få 
helhetlig, systematisk og individuelt 
tilpasset hjelp over tid. Ofte er det 
største behovet praktisk og/eller 
økonomisk, det kan derfor være behov 
for foreldrevikarer eller økonomisk 
støtte. 
 

Vi ønsker alltid å gjøre noe nytt i 
løpet av et år, og selv om halvparten 
av delegasjonen på to som reiste til 
Island 4. september hadde vært på 
øya tidligere, var det ingen av oss 
som hadde deltatt på NBK – nordisk 
kongress om barns velferd – før 2018.  
 
Oppholdet på Island var ment for å gi 
faglig påfyll; bli kjent med prosjekter, 
tiltak og annet vi tidligere ikke visste 
om; bli bedre kjent med det vi bare 
hadde hørt om i form av bruddstykker; 
og som alltid i sammenhenger som 
dette, utvide nettverket av potensielle 
samarbeidspartnere.  
 
Programmet var omfattende, med 
mye spennende innhold. Det var 
få norske bidrag fra scenen, noe vi 
stusset over. Blant annet var det lagt 
opp til en debatt mellom alle nordiske 
barneombud; en debatt hvor Norge 
ikke stilte med en eneste representant. 
Likevel kom et av de mest spennende 
innleggene sett med våre øyne, fra 
Norge. Professor ved Institutt for 
offentlig rett ved Universitetet i Oslo, 
Kirsten Sandberg, snakket om et 
barnerettslig perspektiv på barnevern. 
Og så må vi skryte litt av våre gode 
venner og kolleger i Landsforeningen 
for barnevernsbarn (LFB), for en flott 
parallellsesjon gjennomført sammen 
med Oslo kommune. 
 
Og bare for å stilne nysgjerrigheten et 
lite knepp: ja, vi rakk å se en geysir.

Island



Barnet & rusen-konferansen har 
med tiden blitt en tradisjon for 
oss. Det er blant landets største 
konferanser for alle som jobber med, 
eller er interessert i, rusproblematikk 
i forbindelse med graviditet og 
oppvekst.  
 
Konferansen er en flott arena for oss 
når det kommer til synliggjøring av 
oss selv og våre tilbud, i møte med 
et bredt spekter av landets helse- og 
sosialfaglige profesjoner som daglig 
jobber med utsatte barn og unge.  
 
Styremedlem og erfaringskonsulent 
Monika Landsverk har i en periode 
vært med i programkomiteen, 
og fikk i 2018 æren av å holde 
åpningsinnlegget for en fullsatt 
konferansesal, tirsdag 25. september.  
Hun ledet senere samme dag en 
paneldiskusjon om temaet kvinner og 
rus. En annen av våre representanter, 
Gry Anine Strøm, satt i panelet. 
 
Til tross for nystusset sveis, 
tok også Marius Sjømæling på 
seg debattlederhatten, og loset 
forsamlingen gjennom en debatt om 
avhengighet. Her deltok også en av 
våre erfaringskonsulenter og tidligere 
ansatte, Caroline Hurlén Paus- 
Knudsen, som paneldeltaker.  
 
Hatten ble sittende på til dagen etter, 
da Marius nok en gang stod 

for debattledelsen i en av de mange 
parallellsesjonene. Denne gangen 
handlet det om prosjektet «Et 
bedre liv», som ble presentert av 
prosjektleder Tommy Sjåfjell og to 
av prosjektets erfaringskonsulenter, 
Renate og Cecilie. Etter 
presentasjonen deltok alle i en 
sofaprat om erfaringer fra prosjektet, 
ledet av Marius. 
 
Som om ikke det var nok, var vi også 
tilgjengelige på stand gjennom hele 
konferansen. Derfor var det ikke 
bare på grunn av vel overståtte taler 
og diskusjoner at vi reiste hjem fra 
Sandefjord noen kilo lettere; nesten 
alt informasjonsmateriell var borte!  
 
Så kan det diskuteres hvor mye lettere 
vi egentlig var, etter tre dager med 
strålende buffet. 

 
Barnet & Rusen

Aktivitet

Foruten «brukermedvirkning» er 
kanskje «pakkeforløp» det ordet som 
har blitt brukt hyppigst på rus- og 
psykisk helsefeltet i året som gikk. 
Ikke så rart, tatt i betraktning at dette 
er en storsatsing for å heve kvalitet, 
forutsigbarhet og likeverd i behandling 
av ruslidelser og psykisk sykdom. 

Meningene har vært mange, og til 
dels sterke, allerede i planleggings- 
og utarbeidelsesfasen. Vårt syn 
har hele veien vært forsiktig 
optimisme, ettersom vi har sett 
et stort forbedringspotensial i 
mye av behandlingen forut for 
pakkeforløp. Derfor har vår mening 
vært at pakkeforløp kan være 
systematiseringen som kreves for 
å heve kvaliteten til ønsket nivå, 
uten at det nødvendigvis er en slags 
totalløsning. 

Pårørende, og da spesielt barn som 
pårørende, har vært vårt fokus, 
noe som har kommet tydelig til 
uttrykk i våre høringssvar til de ulike 
pakkeforløpene. Og det er i forbindelse 
med dette punktet at vår optimisme 
er forsiktig. Vi har blitt glade for å 
se at pårørende har blitt viet relativt 
mye plass i pakkeforløpene, og at en 
av målsettingene har vært å sikre 
«likeverdige tilbud til pårørende 
uavhengig av hvor i landet man bor». 
Glede har imidlertid gått over til 
skuffelse når vi i samme dokument 
ser lite eller ingenting som beskriver et 

reelt tilbud til pårørende. 
Gjennomgående har vi understreket 
pårørende som en kilde til informasjon, 
supplerende til synet som råder i 
pakkeforløpene, der pårørendes 
behov for å få informasjon er det 
vesentlige. I tillegg til dette har vi også 
vektlagt at pårørende bør inkluderes 
i målepunktene, dersom man virkelig 
ønsker å sikre kvalitetssterke og 
forutsigbare tilbud. 

Det omfattende arbeidet kulminerte 
i nasjonal lanseringskonferanse 12. 
september 2018. Marius Sjømæling 
fikk æren av å lede konferansen.

 
Pakkeforløp



Vi har allerede beskrevet et av våre 
mest stabile samarbeid gjennom 2018, 
i undervisningsprosjektet «Et bedre 
liv». Et annet prosjekt som fortjener 
samme merkelapp, er jobben vi har 
gjort med planlegging av internasjonal 
konferanse om barn som pårørende, i 
Oslo 14. – 16. mai. Konferansen har fått 
tittelen «It Takes a Village…».

Det er lang ifra noe vi gjør alene. Vi er 
med på et lag bestående av Voksne 
for barn, Kreftforeningen, Akershus 
universitetssykehus og BarnsBeste. 

Vi har hatt flere roller i arbeidet. 
For det første som en del av 
organisasjonskomiteen, som har brukt 
mye tid på overordnet planlegging og 
samkjøring av arbeidet. For det andre 
har vi bidratt i vitenskapskomiteen, 
sammensatt av forskere og klinikere 

fra 6 ulike land. Vitenskapskomiteen 
har blant annet jobbet med 
gjennomganger av samtlige abstracts 
innsendt av forskere og fagpersoner 
fra hele verden, som ønsker å bidra 
med innlegg. I tillegg har vi også bidratt 
økonomisk, og i arbeidet med å lage 
det visuelle uttrykket for konferansen.

«It Takes a Village…» vil være den 
første av sitt slag, og ser på de mange 
aspektene ved barn som pårørende i et 
globalt perspektiv. Vi har sett det som 
en av våre fremste oppgaver å jobbe for 
å få unge deltakere til konferansen, og 
på den måten fremme erfaringsbaserte 
stemmer på tvers av landegrenser. 

 
Siden stiftelsen i 2009 har vi hatt 
samme logo, navnetrekk og fargepalett, 
samme visuelle identitet. Mye har 
skjedd siden 2009, og det ble etter 
hvert stadig tydeligere at vi, men også 
tiden, på mange måter hadde vokst 
fra uttrykket som hadde vært vårt 
gjennom nærmere 10 år. Høsten 2018 
begynte vi derfor planlegging av en 
total makeover. 

Sammen med byrået POSTPOST og en 
håndfull mennesker som i én eller flere 
roller har vært tilknyttet organisasjonen 
over tid, kjørte vi en workshop for å 
danne grunnlaget for det som skulle 
bli vår nye visuelle identitet. Det var 
viktig for oss å inkludere eksterne 
i prosessen. Man kan kanskje si at 
det i våre øyne handlet om en form 
for brukermedvirkning; at de som 
samarbeider med – og sånn sett 
benytter seg av vår kunnskap og 
erfaring – skulle få ta del i et arbeid 
som skulle gi organisasjonen vår ny 
form. 

Nøkkelordet i prosessen har vært 
forenkling. Målet var å fjerne 
overflødige elementer – «visuell støy» 
– og gjøre uttrykket mindre kompakt 
og mer pustende enn tidligere. 
En vesentlig innsikt fra tidligere 
strategiarbeid har vært erkjennelsen 
av hvem som er vår kjernemålgruppe. 
Selv om vi overordnet dekker hele 
alderspekteret, er det ikke til å komme 
unna at vi hovedsakelig jobber med 
ungdom og ung voksen. Derfor var det 
også viktig at vår nye look skulle være 
mindre barnlig enn hva vi hadde. 

Identiteten stod klar i desember, men 
for at vårt nye utseende skulle få den 
scenen vi mener den fortjener, var det 
også viktig at nye nettsider kom på 
plass. Det begynte vi med umiddelbart, 
og ettersom det er omfattende å skulle 
bygge helt nye nettsider fra bunnen 
av, er det et arbeid som pågår et lite 
stykke ut i 2019.

 
 
Internasjonal konferanse

Vi får stort sett delta 
på mange konferanser 
i løpet av et år. I 2018 
brukte vi mye tid på å 
planlegge og forberede 
en konferanse selv!

 
 
Ny look

Aktivitet



Nettverket

Nettverket er 
organisasjonens familie, 
som vokser jevnt for 
hvert år som går. 2018 
har representert en 
omfattende opprydding i 
nettverket. 

Første halvdel av 2018 stod i 
organiseringens og oppryddingens 
tegn. Med innføring nye 
personvernregler, GDPR, var vi nødt til 
å gå gjennom hele medlemsregisteret, 
for å sikre oss at det er i tråd med 
de nye reglene. Bortsett fra å gi oss 
et oppdatert register, ga det oss 
også på nytt personlig kontakt med 
medlemmer vi ikke har snakket med på 
lenge. Dermed fikk vi også oppdatert 
kontakten med medlemsmassen i 
distriktene. 

I samme periode fikk vi en rekke 
nye medlemmer, og sett i lys av at 
ryddejobben med medlemslisten 
hadde startet dialoger med medlemmer 
som ikke hadde vært aktive på lenge, 
kom vi inn på tanken om å lage en 
ny samling. Mer presist, en samling 
for nye. Invitasjonen gikk, ikke 
overraskende, til helt nye medlemmer, 
og til de som tidligere kun hadde vært 
på én nasjonal samling. 20. – 22. april 

var det premiere på samling for nye, 
og den gikk over all forventning. 

Med blod på tann gjøv vi løs på nok 
en premiere allerede måneden etter. 
Da inviterte vi alle som har deltatt på 
skolering for å bli brukerrepresentant, 
til en egen «representanthelg». Her 
fikk alle deltakere en anledning 
til å dele erfaringer fra ulike 
representantjobber de hadde hatt 
på vegne av oss, litt faglig påfyll og 
muligheten til å påvirke hvordan vi skal 
jobbe med brukermedvirkning i tiden 
fremover. 

Det ble også arrangert én nasjonal 
samling for nettverksmedlemmer i 
2018, denne gangen på Kolbotn. Ved 
årsslutt hadde vi dermed gjennomført 
til sammen 3 ulike samlinger for 
våre medlemmer, med et samlet 
deltakerantall på 45 mennesker. 

Basert på erfaringene gjennom 
året, begynte vi høsten 2018 med 
planlegging av en strategisk omlegging 
av aktivitetsplanene for nettverket, for 
å kunne tilby våre medlemmer flere 
møteplasser og styrkede lokale tilbud.  
 
Arbeidet fortsetter i 2019, når 
medlemmene selv vil få ta del i 
planleggingen av hvordan samlinger 
nettverket skal organiseres. Det er 
tross alt dem tilbudet er for!

Nettverket målte ved årsslutt 153 
medlemmer.

BaRsnakk

→  www.barsnakk.no

Selv om BaRsnakk i 
2018 har vært et til dels 
selvstendig prosjekt, som 
står nærmere beskrevet 
i egen rapport, er det 
verdt å fremheve noen 
nøkkeltall også her.

Etter avgjørelsen om å gjøre chatten 
til et mer eller mindre selvstendig 
tilbud, med egne prosjektmidler, har 
trafikken vært over all forventing.

Spesielt stolte er vi av det totale 
antallet samtaler: 1939. Det er en 
økning på drøye 50 % fra 2017!

Antall henvendelser fra gutter har 
også økt med drøye 50 %.

For å kunne imøtekomme så mange 
flere henvendelser, har vi vært nødt til 
å skolere rekordmange frivillige. Hele 
32 nye frivillige ble skolert i 2018.



Økonomi

I 2018 ble det sendt søknader til 
Helsedirektoratet og Barne- og 
familiedirektoratet (Bufdir) på til 
sammen kroner 6 350 000,- 

Etter tildeling og klage endte BAR opp 
med å få totalt 5,6 millioner fordelt på 
følgende måte: 
BAR drift: 3 800 000,- 
BARsnakk: 1 550 000,- 
Bufdir: 250 000,- 

Det var budsjettert med egne inntekter 
på til sammen 410 000 kroner, mens 
regnskapet viser at egne inntekter 
endte på 891 596 kroner. Det største 
usikkerhetsmomentet i budsjettering 
av inntekter henger sammen med at 
BAR hvert år søker om kompensasjon 
for momskostnader. 

Nytt for året var at vi ble registrert som 
veldedig organisasjon på Facebook. 
Det åpner for at hvem som helst kan 
opprette en innsamlingsaksjon til 
oss. Fjoråret ble litt av et debutår, og 
den store økningen av egne inntekter 
kan vi i stor grad takke alle sjenerøse 
Facebook-bidrag for. I tillegg har 
grasrotandelen fra Norsk tipping økt 
fra 5 % til 7 %. 

Det har i 2018 vært økte kostnader 
knyttet til administrasjonen i 
forbindelse med ferdigstillelse av 
en større omorganisering vinteren 
2017/2018. Organisasjonen har 

ved utgangen av året tydelige 
interne strukturer som omhandler 
varslingsrutiner, ny hovedavtale, 
styreinstruks, nytt økonomireglement, 
HMS ansvar er tydeliggjort, det 
fysiske arbeidsmiljøet er oppgradert 
og det er gjennomført og videre 
planlagt kompetanseheving internt 
for organisasjonens ansatte, for selv å 
kunne gjøre en del arbeid som tidligere 
har blitt gjort av eksterne. Dette vil på 
kort og lang sikt styrke organisasjonen. 
Hele denne prosessen har vært 
forankret i personalgruppen og styret.  

 Det ble også gjennomført et 
lønnsoppgjør for de som ble en del av 
ledergruppa i 2017.

Regnskapet viser et overskudd på 
846 910. Overskuddet overføres 
egenkapitalen i organisasjonen som 
per 31.12.18 er på 1 686 247. 
 
Organisasjonen er bedre rustet både 
som arbeidsgiver og som organisasjon 
ved utgangen av 2018. Med trygg 
økonomisk styring og solid egenkapital 
har vi mulighet til å kunne prøve ut nye 
prosjekter og tanker basert på egne 
midler i 2019. 



Noter 2018 Budsjett 2018 2017
DRIFTSINNTEKTER
Egne inntekter 1 891 596 410 000 541 004
Offentlig tilskudd 2 5 504 688 5 600 000 4 150 000

Sum driftsinntekter 6 396 284 6 010 000 4 691 004

DRIFTSKOSTNADER

Lønnskostnader 3 2 806 948 2 830 053 2 258 582
Kontor og administrasjon 1 366 566 1 647 800 1 380 584
Aktivitet og arrangementer 1 377 842 1 348 700 952 848
Sum driftskostnader 5 551 356 5 826 553 4 592 014

DRIFTSRESULTAT 844 928 183 447 98 990

Nettoresultat av finansielle poster 1 982 0 1 748

ORDINÆRT RESULTAT 846 910 183 447 100 738

ÅRSRESULTAT 846 910 183 447 100 738

OVERFØRINGER TIL EGENKAPITAL
Overført til/fra opptjent egenkapital 846 910 183 447 100 738
Sum overføringer 846 910 183 447 100 738

Resultatregnskap
Barn av Rusmisbrukere - BAR



Regnskapsprinsipper

Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk
for små foretak.

Organisasjonen er ikke skattepliktig.

Klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld er samme regel lagt til grunn.

Vurderingsregler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt 
lineært over antatt økonomisk levetid. Kundefordringer er vurdert til pålydende.

Note 1 – Egne inntekter
2018 2017

Inntekter foredrag 32 700                         34 002                         
MVA-kompensasjon 239 628                       229 078                       
Grasrotandel 210 962                       119 778                       
Gaver 256 114                       146 251                       
Diverse inntekter 152 192                       11 895                         

891 596                       541 004                       

Note 2 – Tilskudd fra Helsedirektoratet

Driftstilskudd fra Helsedirektoratet var i 2018 på kr 3 800 000.
Prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet til BARsnakk utgjør kr 1 550 000, hvorav kr 95 312
er redusert i inntekt, og satt opp som ubenyttet med overføring til bruk i 2019.

Driftstilskudd fra BUFdir utgjør kr 250 000.

Barn av Rusmisbrukere - BAR
Noter 2018



Note 3 – Lønnskostnader, godtgjørelser med mer

Lønnskostnader 2018 2017
Lønn og honorar 2 035 609 1 682 465
Feriepenger 291 382 241 413
Arbeidsgiveravgift 357 266 287 697
Pensjonskostnader 79 135 36 076
Andre personalkostnader 43 555 10 932
Sum 2 806 948 2 258 582

Andre ytelser omfatter lovpålagte personalforsikringer og andre personalkostnader.
BAR har i 2018 hatt gjennomsnittlig 5 årsverk (Generalsekretær og konsulenter). 

Ytelser til ledende personer Generalsekretær Styrehonorar
Lønn 567 896 21 000

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 48 600 ekskl.mva, hvorav kr 11 600
vedrører regnskapsteknisk bistand og diverse særattestasjoner.

Note 4 – Forskuddsbetalte kostnader

Gjelder fakturaer avregnet i 2018 for tjenester som leveres i 2019:
Gig Networks, Kr 3 158
NP, Kr 2 450

Note 5 - Bundne bankinnskudd

Bundne bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk utgjør kr 120 269.

Note 6 - Opptjent Egenkapital

Spesifikasjon EK Opptjent EK
EK pr. 01.01. 839 337
Årets resultat 846 910
EK pr. 31.12. 1 686 247

Barn av Rusmisbrukere - BAR
Noter 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
Velkommen 2019!

        
  → www.barnavrus.no 
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