Årsrapport for Barn av rusmisbrukere – BAR 2009
Innledning
Barn av rusmisbrukere‐BAR ble stiftet 10.05.2009 i Torggata 1, Oslo. Tilstede på
stiftelsesmøtet var Marius H.Sørensen‐Sjømæling, Anne‐Karin Kolstad, Mia
Myllymäki og Elisabeth Nordhus Lied. Denne årsrapporten tar for seg arbeidet i
organisasjonen fra stiftingen i mai 2009 til og med 31.12.2009
Gjennom sommeren ble det holdt møter med departement (BLD, Justis og HOD) i
forhold til organisasjonens oppstart og fagområde. I månedsskifte August‐
september ble det sendt inn etableringssøknad til Helsedirektoratet(Hdir). Svaret
fra Hdir var positivt og organisasjonen fikk tildelt totalt 470 000 kr for etablering
siste kvartal 2009 og lønnsutgifter for første kvartal 2010.
I møte med Hdir kom det sterke innspill på at det var en uheldig rolleblanding i
organisasjonen. Marius H.Sørensen‐Sjømæling satt som valgt styreleder samtidig
som han ble ansatt i 100% stilling som generalsekretær. Styret tok derfor grep på
første styremøte 09.10.09 og konstituerte styret på nytt. Fra 09.10.2009 består
styret i Barn av rusmisbrukere – BAR av følgende personer i følgende
sammensetning:
Anne‐Karin Kolstad – Styreleder
Mia Myllymäki – Nestleder
Elisabeth Nordhus Lied – Styremedlem
Svein Furnes – Styremedlem
BAR har i løpet av få måneder møtt mange organisasjoner, etablert samarbeid med
andre organisasjoner samt jobbet iherdig for å få en del organisatoriske strukturer
og rutiner på plass. Det mener vi også vises gjennom regnskapet for 2009. (som er
en del av Actis total regnskap)Prioriteringer som styret har gitt i sitt styremøte har
blitt fulgt og styret har vært en aktiv del av arbeidet med å etablere
organisasjonen.
Det er etter styrets mening ingen tvil i at BAR som en aktiv brukerorganisasjon
trengs. Responsen fra samfunnet, organisasjoner, politikere, departement m.m har
vært større enn først antatt, noe styret har tatt med seg inn i vurderingen og
prioriteringen av utforming for driftssøknaden for 2010.

__________________________
Styreleder
Anne‐Karin Kolstad

____________________________
Generalsekretær
Marius H.Sørensen‐Sjømæling

1. Organisasjon/Administrasjon
BARs hovedkontor i torggata 1, ble åpnet 1.oktober 2009. Det har siden dag en
vært mail, telefoner og foredrags‐bookinger.
1.1 Foredrag/representasjon
VEGAS;
Gjennom filmen VEGAS, har Generalsekretær vært på foredragsturne sammen
med VEGAS‐regisør. Turneen besøkte Oslo, Bergen og Tromsø. Til sammen
møtte Generalsekretær ca 600 skoleelever fra ungdomsskole, videregående og
høgskole.
Responsen etter foredragene har vært god og det har blitt knyttet kontakter
med blant annet HIO og barnevernsutdanningen der. I desember ble det
booket foredrag for 1,2 og 3 året ved barnevernsutdanningen på HIO,
foredraget/fagdagen skal avholdes i januar/februar 2010. Fagdagen ble
booket etter initiativ fra enkeltstudenter som hadde møtt BAR gjennom
VEGAS‐filmen.
Blå Kors;
I november var generalsekretær booket inn som innleder på Blå Kors sin
årskonferanse. Innledningen hadde fokuset på barn av rus‐problematikk sett
fra et brukerperspektiv. Innledningen var også starten på et samarbeid
mellom Blå Kors, Blå Kors TUBA og BAR.
Regional konferanse i Bergen ”Barn som pårørende”;
BAR ble booket inn som erfaringskonsulent på regionskonferansen arrangert
av Barnsbeste/Helse Sør‐Øst. Her var fokuset på ”Møte med det offentlige sett
med barneøyne.” Gjennom innledningen i Bergen ble det knyttet kontakt med
BUFetats koordinator for ”modellkommuneprosjektet” og BAR er booket inn
som foredragsholder på modellkommunenes samling i april 2010.
Representasjon/verv;
Styremedlem i BAR, Elisabeth Nordhus Lied er valgt som brukerrepresentant
og leder av brukerutvalget i Rogaland A‐senter og representerer blant annet
BAR i utvalget.
Generalsekretær Marius Sørensen‐Sjømæling er i arbeidsgruppen for Voksne
for barn sitt nettverksprosjekt.

1.2 Samarbeid
Gjennom høsten er det opprettet samarbeid med AEF(prosjektet ”barn og
unge”), Blå Kors, Blå Kors TUBA, Voksne for barn, Landsforbundet mot
stoffmisbruk, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, BarnsBeste og
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS).
Samarbeids”kontrakter” skal utarbeides våren 2010.
I tillegg har BAR blitt formelt medlem av Actis med virkning fra 01.01.2010.
1.3 Administrasjon
Fysiske lokaler er leid av Actis i torggt.1. Gjennom fellesskapet i Torggata er
BAR en del av helheten i forhold til organisasjoner, tekniske avtaler og fysiske
lokaler.
Gjennom siste kvartal 2009 er det totalt arbeidet i 440 timer, med 8 reisedøgn
av Generalsekretær. Avspasering har vært gjennomført så langt det har latt seg
gjøre, men BAR viser samme ”sykdoms” som generelt i frivillige
organisasjoner, det lar seg ikke gjøre å kompensere for overtid. Styret har
derfor gitt godkjennelse til innkjøp av kvalitet i forhold til den fysiske
arbeidsplassen. Både for at de fysiske arbeidsforholdene skal være gode, men
også for å forebygge eventuelle belastninger, skader og lignende.
Gjennom samtaler med datatilsynet høsten 2009, der BAR ble anbefalt å bygge
EDB‐parken ut av Apple MA, har man investert i sikkert og godt utstyr. På
denne måten er organisasjonen godt rustet til å kunne oppbevare blant annet
konfidensiell informasjon om enkelt individ på en riktig og god måte. For at
utstyret skal være oppdatert og i riktig stand vil det gjennomføres årlige møter
og besøk fra datatilsynet.

1.4 Nett/profil/design
Designbyrået TANK bestemte seg i begynnelsen av oktober for at BAR skulle
være dere pro‐bono prosjekt for 2009. Dette resulterte i at BAR fikk utviklet
en design og profil til en verdi av 110 000 kr, gratis fra TANK. Arbeidet har
resultert i en videre samarbeidsavtale med byrået og påfølgende gode og
rimeligere priser.
Sammen med TANK er prosessen for en nettside satt i verk rett før jul 2009.
Deler av arbeidet med nettsiden ble betalt før jul 2009 med midler fra
etableringsstønaden fra Hdir, mens resterende arbeid og betaling er lagt til
2010 og 2010 søknaden.
BAR har kjøpt flere domener for nettsiden;
barweb.no
barnavrus.no
barnav.no
barnavrusmisbrukere.no
www.barweb.no vil være organisasjonens hovedside.
1.5 Medlemsrekrutering
Gjennom reisevirksomhet og foredrag har organisasjonen vært i kontakt med
både unge og voksne som har vist interesse for å bli ”erfaringskonsulenter”
eller brukerrepresentanter i BAR. Disse er ikke registrert i et eget system da
verken tid eller ressurser har strukket til å lage et slikt kartotek, men
kontakten er holdt i live gjennom mailutveksling. Flere av disse
enkeltindividene har også vært med i forhold til å utvikle
kunnskapsgrunnlaget for skolering av frivillige chatteverter til BAR‐snakk., i
tillegg til at flere har ytret et ønske om å selv kunne bidra som chatte‐vert.
På slutten av året ble det sendt forespørsel til 3 forskjellige leverandører av
medlemsregister. Vi avventer fortsatt svar fra et firma før vi går til innkjøp av
register i 2010.
Fram til dags dato har det vært flere forespørsler fra personer som ønsker å
tegne støttemedlemskap, framfor å bli brukerrepresentanter men vi anser
begge medlemskapstypene som like viktige og har derfor intensivert arbeidet
med å få et register som møter de krav og kvalifikasjoner vi har behov for.

1.6 Forberedelse for tiltak i 2010
Sommerleir:
Vi har valgt å ikke booke sommerleirplass eller markedsført en egen
sommerleir for sommeren 2010 da vi ikke har hatt økonomisk
grunnlag/sikkerhet for 2010 til å kunne sette i gang arbeidet med sommerleir
for 2010. Skulle BAR få tildelt penger ut i fra innsendt søknad med den sum
som ligger i søknaden vil vi sette i gang arbeidet med sommerleir straks
tildelingen er klar. Skulle det ikke ligge økonomiske rammer for leir i
tildelingen for 2010 vil sommerleir gå ut av vår aktivitetsplan for 2010.
BAR‐snakk:
BAR‐snakk er det tiltaket som er høyest prioritert i 2010. BAR har tegnet
avtale med leverandøren av den tekniske løsningen for gjennomføring av
chatten, eDialog24. Dette er gjort parallelt med arbeidet rundt nettsiden
www.barweb.no.
Tilbudet fra eDialog24 var særdeles godt både økonomisk men også i forhold
til oppfølging og opplæring av ansatte og frivillige for våren 2010. Så snart
tildelingen for 2010 er ferdig settes tiltaket BAR‐snakk i gang. Vi håper dette
kan skje i uken etter påsken 2010 men dette er avhengig av når svaret fra
direktoratet kommer på tildelingen.
Vi har en liste med navn på mennesker som ønsker å kunne bidra som frivillig
på chatten, men dette vil være endelig klart våren 2010.

2. Politisk arbeid
Statsbudsjett
Organisasjonene var godt aktiv og synlig under behandlingen av
statsbudsjettet på stortinget. Innspill ble sendt til Familie‐ og Kultur, Helse‐ og
omsorg og Arbeids‐ og sosialkomiteen. Vi var tilstede på høringen til Helse‐ og
omsorgskomiteen. Organisasjonen fokuserte på evaluering av forholdet
mellom statlig og kommunalt barnevern, nye helsepersonelloven, tilsyn i
forhold til rettigheter rundt barn som pårørende og generell
synliggjøringsproblematikk rundt barn av rusmisbrukere.
Organisasjonen har gjennom høsten hatt løpende dialog med politiske partier
på stortinget og jobbet fram saker som skal behandles våren 2010 på
stortinget.

3. Prioriteringer for 2010
Styret behandlet organisasjonens arbeidsplan og prioriteringer for 2010 på
siste styremøte 09.11.2009. Styrets diskusjoner og vedtak la grunnlaget for
søknaden som ble sendt til Helsedirektoratet og NAV for støtte i 2010.
Styret la følgende prioriteringer til grunn for arbeidet i 2010:

1. Drift(nett, kontor, 1,5 årsverk, profilering, medlemstjenester,
informasjonsarbeid, foredragsvirksomhet, politisk arbeid)
2. BAR‐snakk – chattetjenesten på nett m/kurs,markedsføring og frivillige
3. Sommerleir
4. Samarbeid

Prioriteringene er videreført i søknadene som er skrevet.
Ved utgangen av 2009 hadde BAR fått svar på søknaden som ble sendt til
Blå Kors TV‐aksjonsmidlene og fått tildelt kr 100 000 til tiltaket BAR‐snakk.

