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Forord

Vi fant guttene! Eller var det guttene 
som fant oss?   

Mange av oss var ute på reise. Vi holdt 
foredrag, på store og små konferanser, 
spilte inn podcast som har gitt oss 
ros, litt kjeft og kanskje vært med på å 
påvirke samfunnet? Og midt i alt dette 
så har flere og flere gutter tatt kontakt 
på BaRsnakk.no  

Aldri før har så mange gutter valgt å 
trykke på «start samtale» og åpnet 
seg opp til oss. De har vært åpne om 
utfordringer med å holde ut hverdagen, 
egen og familiens smerte. Og så stråler 
de til med gode tilbakemeldinger fulle av 
håp. Hvordan fant de oss?  
Jeg har ikke svarene, men jeg er veldig 
glad for rersultatet. Dette har vi fått til 
ikke fordi vi har dyktige ansatte (noe vi 
absolutt har!) men fordi vi har verdens 

beste frivillige som stiller opp på varme 
vårkvelder, kalde og mørke romjulsdager, 
selv om de skulle hatt eksamen, vært 
i familieselskap eller vært hjemme og 
slappet av selv. Vi er helt avhengige av 
våre frivillige. De utgjør en forskjell for 
andre.  

Men ikke bare de som er frivillige på 
chatten. Rundt om i landet har vi 
medlemmer som engasjerer seg lokalt, 
og som bidrar til å gjøre oss og våre 
tilbud kjent blant stadig flere. Vi klarer 
oss ikke uten disse heller!

Vi er kanskje ikke synligst i mediebildet, 
men vi blir stadig bedre. Kanskje 2020 
blir året da vi blir skikkelig gode. Det kan 
i hvert fall bli en start. 
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Administrasjon

2019 oppsummert 
i ett ord? 
Rimeligfulltavaktivitetvel.

Da 2019 ringte på og sa hei, var vi 5 
ansatte på kontoret. Samlet utgjorde vi 5 
årsverk.

Man skulle kanskje tro at det ble enten 
kjedelig, pinlig eller begge deler, å skryte 
av våre ansattes innsats, kapasitet, 
holdninger og driv i disse rapportene. 
Men så er det jo faktisk vi som jobber 
her, og vi er ikke mer beskjedne enn vi 
trenger. 

2019 skulle være et mer innoverskuende 
år enn tidligere. Ikke fordi vi skulle sitte 
og skryte av hvor flinke og fantastiske 
vi er, men fordi de mildt sagt hektiske 
to foregående årene hadde etterlatt seg 
behov for en slags egenpleie. 

Vår kunnskap om og forhold til interne 
regler og rutiner ble styrket, gjennom 
bred kompetanseheving på arbeidsrett, 
-miljø og -tidsbestemmelser. Samlet 
skal dette skape ordninger, systemer og 
rutiner som skal gjøre det tryggere, mer 
forutsigbart (den gode typen) og givende 
å jobbe her. En del kom på plass raskt, 
mens noe jobber vi med i 2020 også.

Med litt andre ord betyr det at vi etter 
2019 har rustet oss for årene som 
kommer, og tilrettelagt bedre enn noen 
gang for vekst og utvikling fremover. 

Noe vi ikke vil at skal bli en trend, er at 
vi mister flinke folk gjennom høsten og 
vinteren. Men det skjedde altså igjen 
i 2019, da prosjektleder for BaRsnakk 
takket for seg i desember. Takk for 
fantastisk innsats gjennom to intense år!

Derfor ble også deler av høsten og 
vinteren brukt til å speide etter en som 
kunne trå inn som ny og sprudlende 
ressurs på BaRsnakk. 

Det var en sammensveiset og optimistisk 
gjeng, dog preget av savn, som låste 
kontordøren i slutten av desember. Klare 
til å ta fatt på et nytt år.
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Ansatte og styret

Marius Sjømæling, 
generalsekretær

Stian Johansen, 
kommunikasjonsansvarlig

Kristina Andrássy Berger, 
prosjektleder

Martine Kihle Dalsrud, 
erfaringskonsulent og rådgiver, senere 
fagansvarlig

Madelen Endresen, 
prosjektmedarbeider

Cecilie Haugland Nikolaisen,
styreleder

Marius Eriksen, 
nestleder

Egil Nygaard, 
styremedlem

Monika Nordhus, 
styremedlem

Elisabeth Nordhus Lied, 
styremedlem

Mona Pettersen, 
styremedlem

Caroline Hurlén Paus-Knudsen, 
styremedlem

Cecilia Dinardi, 
styremedlem

Stian Johansen, 
ansattrepresentant

Dette er ansattgruppen 
som gjorde 2019 til en 
fest, og styret som ble 
valgt på årsmøtet i mars.
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gruppen av verdens beste frivillige. Kort 
sagt har hjelpen fra Kavli vært en direkte 
medvirkende faktor til at vi har fått til 
nok et rekordår på chatten! Mer om det 
senere.

Donasjonen har også gitt oss rom til 
å starte utviklingen av nye prosjekter, 
som tidligere har vært på drømme- og 
idéstadiet. Vi har kommet lenger med et 
prosjekt vi tror og håper landets skoler 
vil få nytte av (sier ikke mer enda!), og 
så har vi jo fått vår helt egen podcast på 
beina (sier mer ganske snart!). 

Vi har vært så heldige å få lov til å 
spre summen utover et par år, slik at 
vi kan gjøre grundige vurderinger og 
gjennomtenkte valg, slik at målgruppen 
vår får mest mulig tilbake. 

Så tusen takk til alle ansatte hos Kavli 
som har nominert og stemt på oss. 2019 
hadde garantert ikke blitt det året det 
var, uten dere!

Kavli

Vi må holde av plass til 
Kavli og Kavlifondet, for 
de ga oss en vanvittig 
start på året, med en 
donasjon på hele 800 000 
kroner!

Beskjeden fikk vi riktignok fra Kavli 
noen måneder tidligere, på tampen av 
2018. Men det var først 4. februar 2019 
at vi fikk den endelige bekreftelsen på 
at det ikke bare var en drøm. I Kavlis 
lokaler i Bergen mottok vi sjekken, i 
møte med ansatte som hadde vært 
med på å stemme oss frem som en av 
vinnerne. 

For oss er det snakk om en enorm sum, 
og det har hjulpet oss med ikke bare å 
holde liv i, men å styrke BaRsnakk og 
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Podcast

I alle våre år har vi sagt at 
vi skal være en stemme 
for, og gi stemme til, barn 
av rusmisbrukere. I 2019 
fant vi ut at vi også skal gi 
dem en mikrofon. 

18. mars la vi ut en liten smakebit, og 
1. april kom hele puddingen. Det vil 
si, den første av totalt 27 puddinger 
i løpet av 2019. Vi laget en ambisiøs 
publiseringsplan i starten av året, som vi 
klarte å følge tett hele veien.

Det er fagansvarlig, Martine, som har 
vært drivkraften bak poden, med Marius 
som fast preikepartner i det fleste 
episodene.

Åtte av episodene har blitt laget med 
andre gjester, som frivillige på BaRsnakk, 
medlemmer i nettverket vårt, fagfolk 
på feltet og brukerrepresentanter. 
Vilde Adolfsen fra Landsforeningen for 
barnevernsbarn tok også turen innom for 
å være med på en episode.

Tittelen, «Bare bra!», har for oss blitt 
litt misvisende, for vi synes det har gått 
veldig bra. Ingen av oss hadde erfaring 
med podcast fra tidligere, annet enn som 
lyttere, og ettersom vi har gjort absolutt 
alt selv, var det ingen selvfølge for oss 
at vi skulle stå med 27 episoder og 6619 
unike nedlastninger det første året. 

Tilbakemeldingene har vært veldig gode. 
Mange har kontaktet oss med ønske 
om å bli med i nettverket, begynne som 
frivillige eller bare for å takke oss for 
innholdet i en gitt episode.

Det har også åpnet døren inn til andres 
podcaster. Martine har vært gjest i en 
episode av blogger Martine Halvorsens 
podcastserie, og Marius og Madelen var 
med i en episode av podcasten til det 
relativt nye nettverket Usynlige Tigre.

Vår lille pod har med andre ord 
blitt både en rekrutterings- og en 
markedsføringskanal for oss.

«Bare bra!» har i løpet av kun et år 
etablert seg som en fast del av hverdagen 
vår, så om det skulle være noen tvil: 
podcasten kommer til å fortsette med 
uforminsket styrke fremover!

Og nei, vi kaller ikke episodene våre for 
puddinger. Det hørtes bare litt morsomt 
ut da det ble skrevet. Så det gelér vi av 
nå.  
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Arbeidsbutikk og 
årsmøte

Når vi sier arbeidsbutikk 
mener vi selvsagt 
workshop. Årsmøte er 
årsmøte.

Vi omtaler gjerne nettverket som familien 
vår, og det er derfor viktig for oss å 
inkludere dem i organisasjonens arbeid. 
Spesielt gjelder det de delene av arbeidet 
som er direkte rettet mot nettopp 
nettverket. 

30. mars dro vi i gang workshop for å 
høre med medlemmene våre om hvordan 
vi kan bedre utvalget av tilbud og 
aktiviteter. 

Vi har en engasjert medlemsgjeng, så 
det ble en god bunke notater fra dagen, 
som dannet grunnlaget for en større 
undersøkelse som hele nettverket har 
fått anledning til å svare på – alle hadde 
tross alt ikke mulighet til å være med på 
workshop, men vi ville ha med så mange 
innspill som mulig. 

Administrasjonen har fått nok å jobbe 
fremover, og holder akkurat nå på med en 
plan for hvordan medlemmene våre skal 
få mer ut av oss - over hele landet.

Dagen etter, altså 31. mars, var det duket 
for årsmøte. Det er en viktig arena for 

medlemmene våre til å bli litt ekstra 
orientert om hva vi i administrasjonen 
bruker tiden vår på, og til å være med 
å påvirke retningen for arbeidet som 
kommer. 

Valg av nytt styre står alltid på 
årsmøteagendaen, og den observante 
leser la kanskje merke til at 
styresammensettingen på side 2 så litt 
annerledes ut enn tidligere. 

Elisabeth Nordhus Lied trappet ned 
fra styrelederrollen, etter mange års 
fantastisk innsats, til fordel for Cecilie 
Haugland Nikolaisen. Cecilie har tidligere 
jobbet i BaR, så hun kjenner oss godt fra 
før, men får nå en ganske annen rolle. 
Marius Eriksen har steppet inn som ny 
nestleder. 

Med ny styreleder, steppende nestleder 
og et par nye styremedlemmer, ser vi 
frem til masse godt samarbeid. 

Så hvis du ikke applauderte da du leste 
oversikten over styresammensettingen, er 
det på høy tid å gjøre det nå! 
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Nye nettsider

Ny look I 2018, med helt 
ny logo og alt annet som 
hører med. I 2019 fikk 
vi plattformen den nye 
profilen vår fortjener å bli 
vist frem på.

Helt på tampen av 2018 hadde vi fått ny 
visuell identitet, en vi var – og fremdeles 
er – veldig stolte av. Men fordi vi ikke 
hadde kommet i mål med nye nettsider, 
valgte vi å vente med avdukingen. 

Nettsidene ble klare til workshopen 
og årsmøtet du nettopp leste om, og 
det føltes naturlig at nettverket ble de 
første som fikk se. Nettsider er jo det 
viktigste visittkortet vi har, så vi vil at 
de skal være tidsriktige og oppdaterte 
til enhver tid. I tillegg må de se bra ut 
(nesten viktigst). 

Det var i første omgang kun 
organisasjonssiden som fikk en full 
makeover. BaRsnakk har jo hatt en egen 
side, men det ble ganske raskt klart at 
vi var nødt til å gjøre noe med denne 
også. Høsten 2019 ble alt samlet på én 
side; nå har alt samme design, og alt 
ligger på barnavrus.no. Barsnakk.no 
funker fremdeles, men ser bedre ut.

Vi begynner å se ganske lekre ut, synes 
vi selv!
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It Takes a Village

Neida, resten av 
årsrapporten er ikke på 
engelsk. Men vi snakket 
ganske mye engelsk fra 
14. til 16. mai.

De som husker årsrapporten vår fra i fjor, 
vil først og fremst få en spesiell plass i 
hjertene våre, og de vil sannsynligvis dra 
kjensel på overskriften her. 

It Takes a Village var en internasjonal 
konferanse om barn som pårørende, 
som vi var med på å arrangere sammen 
med Voksne for barn, Kreftforeningen, 
Akershus universitetssykehus og 
BarnsBeste. 

Det er ikke ofte vi arrangerer konferanser, 
men flesker skikkelig til når vi først 
gjør det. Det faglige innholdet var så 
omfattende at Clarion Hotel The Hub 
i Oslo, rett og slett ikke var nok; vi var 
nødt til å kjøre deler av programmet på 
OsloMet også. 

Selv om vi skriver litt skrytende om 
det nå, så lærte vi at det ikke var en 
optimal løsning å skulle sørge for at et 
hundretalls deltakere fra alle kontinenter 
(bortsett fra Sør-Amerika), skulle forflytte 
seg mer eller mindre synkront fra A til B 
ved hjelp av fysiske kart, billett-apper, 
trikk og oransjekledde hjelpere. 

Dette var en fantastisk mulighet for oss 
til å etablere nye kontakter utenfor ikke 
bare Norge, men utenfor Europa, og det 
har allerede åpnet noen nye dører for oss, 
til spennende samarbeid. 

Konferansen hadde 380 deltakere, 
og til sammen 169 ulike innlegg og 
presentasjoner. Både rus, psykisk 
helse og somatikk var representert, og 
fordelingen var nokså jevn, men med en 
liten overvekt på psykisk helsefeltet. Et 
sted mellom 20 og 25 av innleggene var 
basert på egenerfaring. Det er vi stolte 
av!

Samtlige ansatte var med på 
gjennomføringen, i tillegg til at 
nettverksmedlemmer og frivillige fra 
BaRsnakk stilte opp frivillig, både som 
oransjekledd hjelp og som representanter 
på standen vår, som var godt besøkt og 
upåklagelig bemannet alle dagene – takk 
for all hjelp! 
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Medvirkning

Brukerrepresentanter 
og -onkler, forén dere 
(gjennom deltakelse i 
kurs og skolering, som 
nå er bedre og mer 
systematisert enn før)!

Det har kanskje ikke rukket å bli en 
folkebevegelse, men vi har forhåpentligvis 
vært med på å bevege folk i retning av å 
bli bedre brukerrepresentanter. 

2019 var siste prosjektår for samarbeidet 
mellom oss og Mental Helse Ungdom. 
Prosjektet har hatt som formål å etablere 
en felles kvalitetsstandard for skolering 
og kursing av brukerrepresentanter, uten 
å frata organisasjonene noen av sine 
respektive særpreg. 

Det synes vi har fungert bra, og vi kjenner 
både oss selv og MHU igjen fremdeles. 
Vi har brukt mye tid på å sette oss inn i 
hverandres eksisterende opplegg, før vi 
systematisk har plukket ut det beste fra 
begge verdener, og laget en slags pakke 
som vi mener både uttrykker de viktigste 
prinsippene og premissene for god 
brukermedvirkning, samt samlet noen 
nyttige verktøy, virkemidler og metoder til 
hjelp for så vel kursledere som deltakere. 

Vi kjørte også pilotskolering for å teste 
innholdet vi hadde jobbet med i lang tid. 
Samarbeidet har gjort organisasjonene 

bedre kjent med hverandre og hverandres 
brukerrepresentanter, og gjort veien til 
eventuelle fremtidige samarbeid mye 
kortere. 

Vi sitter igjen med en rimelig lekker og 
salgbar pakke med ulike moduler, så alle 
som har lyst til å bli brukerrepresentanter 
hos oss eller MHU, kan glede seg. Vi 
rakk til og med å lage en liten film om 
brukermedvirkning. 

Det praktiske samarbeidet er over, men 
vi kommer til å holde kontakten fremover, 
for å se på behov og muligheter for å 
gjøre eventuelle endringer i kursmateriell.

Så tusen takk til MHU for samarbeidet, 
og til Nordlandsforskning, som har 
hjulpet oss med research og evaluering! 
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Mervirkning

KvaRus er et nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister, som kort fortalt skal 
kartlegge kvalitet i rusbehandling. Det 
fulle navnet er ikke like kort fortalt, så 
søk det opp hvis du er interessert! Vi 
sitter i registerets fagråd, og skal være 
med på å sikre høy kvalitet i registeret. 
Barn som pårørende er så klart vårt 
fokus. 

I et arbeid titulert «Dialog som ledd 
i henvisning», har vi sammen med 
Helsedirektoratet, på oppdrag fra 
departementet, jobbet med å lage en 
rapport som skal anbefale modeller 
for samarbeid mellom kommune- og 
spesialisthelsetjeneste, for å gi barn og 
unge best mulig psykisk helsehjelp.

Vi har også vært med fra starten i 
en gruppe som ikke har en praktisk 
forkortelse, nemlig Forum for fag- og 
kompetanseutvikling i kommunalt 
psykisk helse- og rusarbeid.

Forumet ble opprettet av 
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir), 

og skal være en arena for dialog, 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. 
For oss er dette en fantastisk mulighet 
til å fremme barn som pårørende i 
førstelinjetjenesten. 

I tillegg kan vi nevne at vi fremdeles har 
nestlederplassen i Bufdirs nasjonale 
brukerråd for barnevern.

Teit ordspill, men også en 
overgang til litt info om 
noen utvalgte prosesser 
vi har medvirket i.
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Også i år deltok vi, både 
i planlegging, i salen og 
på scenen. Vi bidro til og 
med under middagen. 

Barnet & Rusen

Barnet & rusen er fortsatt blant landets 
største møteplasser for alle som jobber 
med eller er interessert i, rusproblematikk 
i forbindelse med graviditet og oppvekst. 

De siste årene har vi vært så heldige at vi 
har kunnet delta med en større bredde i 
fra egen organisasjon, sammenlignet med 
tidligere år. 

Styremedlem Monika Nordhus deltok i 
programkomitéen også denne gang, og vi 
har nok ikke uttrykt godt nok hvor både 
glade og stolte vi er av å ha hatt henne 
som representant her over flere år. 

2019-utgaven av Barnet & Rusen skulle 
etter arrangørenes eget utsagn sette 
papparollen i fokus. Det ble vi veldig 
glade for å lese, for vi har tidligere ment 
at fedre og farsrollen har havnet i både 
andre og tredje rekke. 

Mindre glade ble vi definitivt ikke 
da vi fikk bekreftet at en av våre 
brukerrepresentanter, Tor Steinar Bakken, 
fikk tid på scenen i plenumssalen.  
 

Under tittelen «Pappa uten tabbekvote. 
Rusavhengige fedre – forventinger og 
utfordringer», snakket Tor Steinar åpent 
og ektefølt om erfaringer fra eget liv. Litt 
senere deltok han i «Erfaringspanel med 
fedre», ledet av ingen andre enn Marius 
«Gensek» Sjømæling. 

Tusen takk, Tor Steinar, for at du 
fortsetter å gjøre oss stolte av å ha deg 
som brukerrepresentant!

Dette var ikke bare nok en Barnet & 
Rusen; det var konferansens 20 års-
jubileum. Og nå kommer vi til middagen. 

For det er jo bare rimelig at et 20 års 
jubileum markeres. I den anledning ble 
Gensek spurt om å holde en tale på 
vegne av brukerfeltet, under selveste 
festmiddagen. 

Vi lo mye under middagen, og det føles 
alltid godt å ha ledd. Med mindre man 
er så uheldig og får noe ut av ledd, som 
kelneren vår fikk (hør på pod). Takk for 
konferansen, og masse god bedring!
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BaRsnakk

Rekord etter rekord etter 
rekord etter...

Etter to rekordår på rad, og utvidelse av 
åpningstider fra to til tre dager i uken, var 
de umiddelbare planene for BaRsnakk i 
2019 ganske rolige. Ehm, litt rolige.  

Ytterligere utvidelse av åpningstider ble 
satt på vent, til fordel for stabilisering 
og styrking av frivilliggruppa. Vi var nok 
naive da vi i 2017 satte oss som et mål at 
BaRsnakk skulle være åpent fem dager i 
uken, innen utgangen av 2018. Derfor gikk 
vi inn i 2019 med en bedre forståelse av 
hva som kreves, og bestemte oss for å ta 
ekstra godt vare på det vi allerede hadde, 
før vi jobber for mer. 

Det er imidlertid ikke det samme som 
å kaste alle ambisjoner til side. En av 
målsettingene for året var å gjennomføre 
2500 samtaler, noe som ville vært en 
økning på 25 prosent fra året før. Og som 
om ikke det var nok ville vi øke andelen 
henvendelser fra gutter, fra i overkant av 
20 prosent, til 30 prosent. 

Men det var mye som skulle gjøres før vi 
kom så langt. Først og fremst har dette 
handlet om verdens beste frivillige. 

Vi klinte til med fem sosiale 
arrangementer for frivillige, uten at vi sa 
oss fornøyde med det. For vi arrangerte 
også fire temakvelder, og så skolerte vi 22 
nye frivillige. Etter alle disse forskjellige 
arrangementene inviterte vi også til 
middag. Maten klinte vi ikke med.

Selv om vi hele året lå godt an til å nå 
målet for antall samtaler, kunne vi ikke 
ikke fortelle verden at vi hadde åpent i 
romjulen, som vanlig. 

I stedet for å satse på noe vi trodde ville 
føre til en betydelig økning samtaler på 
kort sikt, valgte vi å bruke ressurser på 
samarbeid med Marcus og Martinus, og 
gamer og Youtuber Joachim Haraldsen, 
også kjent som Noobwork, som vi tror 
vil bidra til å øke generell kjennskap 
til BaRsnakk i viktige segmenter av 
målgruppen. 

Målet for samtaler rakk vi akkurat ikke 
opp til, men med 2260 gjennomførte 
samtaler, ble 2019 nok et rekordår. Og 
andelen gutter? 35 prosent! Mål nådd og 
vel så det!
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Nettverket

Helgen 14. – 16. juni arrangerte en 
engasjert og aktiv gjeng i Telemark lokal 
nettverkssamling. 8 stykker deltok på 
det som ble beskrevet som et veldig 
vellykket arrangement! 

Ikke lenge etter, 28. og 29. juni, var noen 
av våre lokale representanter, Jannike, 
Janne-Line og Heidi, tilstede og synlige 
på Rødbergdagene. Jannike fikk også 
oppmerksomhet av lokalpressen i 
forbindelse med disse dagene. 

I det høst gikk mot vinter ble vi 
kontaktet av Heidi, som ønsket å 
starte samtalegrupper i Lier. Og hvem 
vet, kanskje du får lese noen ord om 
hvordan det gikk, i neste årsrapport?

Og så dro vi på med nasjonal 
nettverkssamling igjen for 29 av 
medlemmene, hvorav 10 var med for 
første gang.

Ved årsslutt hadde vi 180 medlemmer.

I tillegg til den 
årlige nasjonale 
nettverkssamlingen 
begynte vi å se noen 
lokale spirer.
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Prisvinner

Hvis vi skal trykke 
opp visittkort nå… må 
det stå «prisvinnende 
generalsekretær», da?

For det er jo akkurat det vi har nå. 
Ikke visittkort, men prisvinnende 
generalsekretær!  
 
9. oktober arrangerte Fagrådet 
konferanse i Oslo. Her deltok Marius 
for å snakke om pårørende i et 
livsløpsperspektiv. 

Etter konferansen var det middag med 
en hensikt utover det å bli mett. Selv om 
vi absolutt ble det også. Gravet and, med 
grønnsaker som var mesterslig behandlet 
til total formforandring, gjorde den 
jobben. 

Men det skjedde mer, må vite!

Et av formålene med seansen var å 
dele ut Fagrådets pris for godt rusfaglig 
arbeid. Mannen som stakk av med prisen 
var ingen andre enn vår sjef Marius! 

Det er en personlig pris, som Marius 
uten tvil er en høyst verdig vinner av. 
Men det er ikke til å komme utenom 
at litt av glansen også smitter over på 
organisasjonen, noe som gjør oss ikke 
bare stolte, men takknemlige over å ha 
en sjef som gjennom så mange år har 
stått så j#&@*&g på! 
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Økonomi

Excelv om du er skikkelig 
glad i tall, så blir det nok 
litt tørt herfra og ut.

2019 var et økonomisk godt år for 
organisasjonen. Egne inntekter endte 
til slutt på hele kr. 1 699 206, hvorav kr. 
800 000 var gave fra Kavli. Totalt var det 
kr. 169 206 mer enn budsjettert på denne 
posten. 

Egne inntekter stammer i 
hovedsak fra donasjoner 
gjennom Facebookinnsamlinger, 
momskompensasjon og grasrotmidler 
(Norsk Tipping).  

Offentlige midler basert på søknader 
resulterte i offentlig tildeling på til 
sammen kr 5 942 516,- 

Tildelingene er fordelt på følgende poster 
og søknader:  

BAR drift: 3 780 696,- 
BARsnakk: 2 161 820,- 
 
Ansatte i organisasjonen tilsvarte 
gjennom året ca 5 årsverk samtidig 
som at frivillige i organisasjonen 
tilsvarer det samme. Dette viser at BaR 
er like avhengige av frivillige som av 

ansatte, noe som også gjenspeiles i 
aktiviteten gjennom året. Samtidig har 
organisasjonen hatt en stilling vakant 
gjennom 2019.  

Med solid økonomi og forutsigbar 
økonomistyring har organisasjonen 
mulighet til å gjennomføre større 
investeringer i prosjekter, nye ideer og 
tilbud i 2020 som baserer seg på egne 
inntekter og er således mindre sårbare 
for tildeling fra offentlige instanser.  

Regnskapet viser et overskudd på kr 
1 491 331,-. Overskuddet overføres 
egenkapitalen i organisasjonen som per 
31.12.19 er på samlet kr 3 177 578,- hvorav 
592 125 utgjør gave fra Kavli.   
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   Statsautoriserte 

revisorer 
 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper 
 

 

 
 
 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Til styret i Barn av Rusmisbrukere - BAR 
 
 
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert foreningen Barn av Rusmisbrukere - BAR sitt årsregnskap som viser et overskudd 
på kr 1 491 331. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne 
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 
 
 

Revisorgruppen  
Akershus AS 
Postboks 335 
N-1411 Kolbotn 
 
Besøksadresse: 
Rosenholm Campus 
Rosenholmveien 25 
 
Tlf.:  +47 66 81 79 00 
E-post: akershus@rg.no 
 
Foretaksregisteret 
NO 967 604 364 MVA 
 
www.rg.no 

 www.rg.no 
  

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. 
 
Trollåsen, 24. mars 2020 

Revisorgruppen Akershus AS 
 
 
 
Knut Østbye 
Statsautorisert revisor 
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Noter 2019 Budsjett 2019 2018
DRIFTSINNTEKTER
Egne inntekter 1 1 699 206 1 530 000 891 596
Offentlig tilskudd 2 5 942 516 6 000 000 5 504 688

Sum driftsinntekter 7 641 722 7 530 000 6 396 284

DRIFTSKOSTNADER

Lønnskostnader 3 2 907 931 3 450 645 2 806 948
Kontor og administrasjon 1 428 873 1 671 845 1 366 566
Aktivitet og arrangementer 1 816 228 1 996 700 1 377 842
Sum driftskostnader 6 153 031 7 119 190 5 551 356

DRIFTSRESULTAT 1 488 691 410 810 844 928

Nettoresultat av finansielle poster 2 640 0 1 982

ORDINÆRT RESULTAT 1 491 331 410 810 846 910

ÅRSRESULTAT 1 491 331 410 810 846 910

OVERFØRINGER TIL EGENKAPITAL
Overført til/fra opptjent egenkapital 1 491 331 410 810 846 910
Sum overføringer 1 491 331 410 810 846 910

Resultatregnskap
Barn av Rusmisbrukere - BAR
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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
2019 2018

Inntekter foredrag 19 850                         32 700                         
MVA-kompensasjon 344 774                       239 628                       
Grasrotandel 311 018                       210 962                       
Gaver 1 021 624                    256 114                       
Diverse inntekter 1 940                           152 192                       

1 699 206                    891 596                       

Note 2 – Tilskudd fra Helsedirektoratet

Driftstilskudd fra Helsedirektoratet var i 2019 på kr 2 200 000 til prosjektet BarSnakk,
fratrukket Kr 95 312, som ble overført fra 2018 (ubenyttede midler).
Kr 38 180 er avsatt til 2020 som ubenyttede midler pr.31.12.2019 for dette prosjektet.
Inntektsført tilskudd for BarSnakk i 2019 utgjør dermed kr 2 161 820.

Driftstilskudd for 2019 fra Helsedirektoratet utgjør kr 3 780 696.

Barn av Rusmisbrukere - BAR
Noter 2019
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Note 3 – Lønnskostnader, godtgjørelser med mer

Lønnskostnader 2019 2018
Lønn og honorar 2 105 834 2 035 609
Feriepenger 266 980 291 382
Arbeidsgiveravgift 346 484 357 266
Pensjonskostnader 83 598 79 135
Andre personalkostnader 105 035 43 555
Sum 2 907 931 2 806 948

Andre ytelser omfatter lovpålagte personalforsikringer og andre personalkostnader.
BAR har i 2019 hatt gjennomsnittlig 5 årsverk (Generalsekretær og konsulenter). 

Ytelser til ledende personer Generalsekretær Styrehonorar
Lønn 607 752 34 000

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 50 545 ekskl.mva, hvorav kr 18 100
vedrører regnskapsteknisk bistand og diverse særattestasjoner.

Note 4 – Forskuddsbetalte kostnader

Gjelder fakturaer avregnet i 2019 for tjenester som leveres i 2020:
Gig Networks, Kr 3 176
NP, Kr 2 650
Pro Isp, Kr 885
Konica Minolta, Kr 1 2560
Gjensidige, Kr 11 019

Note 5 - Bundne bankinnskudd

Bundne bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk utgjør kr 88 684.

Note 6 - Opptjent Egenkapital

Spesifikasjon EK Opptjent EK
EK pr. 01.01. 1 686 247
Årets resultat 1 491 331
EK pr. 31.12. 3 177 578

Barn av Rusmisbrukere - BAR
Noter 2019
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Antall ordspill: ca. 8–10

Antall dårlige ordspill: ca. 8–10

Antall gode ordspill: utgår

Laget i samarbeid med dårlig humor.

Ingen irreversibel skade skjedd under 

utarbeidelse av denne rapporten.



Barn av 
Rusmisbrukere

Barn av Rusmisbrukere

Kongens gate 2, 0153 Oslo

www.barnavrus.no
www.barsnakk.no

@barnavrus


