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FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL  
postmottak@stavanger.kommune.no 

Mer informasjon på www.stavanger.kommune.no 

    Organisasjons nummer  

Frivillighet levekår – Søknad om tilskudd 
Frist 1. mai 

Det skal sendes ett skjema per tiltak. Dersom det søkes om driftstilskudd er det tilstrekkelig med én søknad. 

Karl Olaf SU 

Opplysninger om søker Alle felt må fylles ut. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet 

Søkers navn: Rusmisbrukerenes interesseorganisasjon 

Adresse:  

E-post:  

Kontonummer:  

Postnummer:  Poststed:  

Tiltaksansvarlig: 

Mobil: Telefon: 

Opplysninger om tiltaket 
Tiltak Styrking av brukermedvirkningen i Stavanger

For tidsbegrensede 
tiltak:  

Oppstart Hele året 

Avslutningsdato 
ingen 

Sammendrag 
(maks 1000 tegn) 

Ytterligere 
opplysninger kan 
legges ved 

Rio jobber på alle nivåer i Norge og vår oppgave er å spille inn brukerens og 
pårørende sine synspunkter i utviklingene av gode og sammensatte tjenester 
innen Rus feltet og psykisk helse, dette må vi på lik linje som tjenesteapparatet 
innen feltet utvikle oss på og samtidig være profesjonelle talspersoner for den 
brukergruppen vi representerer. 
RIO skal være en tydelig røst som også kommunen skal kunne benytte seg av på 
alle nivåer, vi mener at her kan RIO være med og gjøre en forskjell også i 
samarbeid med andre organisasjoner innen feltet. Vi vel derfor også søke 
samarbeid med andre organisasjoner.  
Vi vil også kurse våre brukerrepresentanter slik at de kan være gode og 
profesjonelle samarbeidspartnere, vi skal etterstrebe å egne kurs i hver region. 
RIO vil også legge til rette for at vi skal ha 2 samlinger nasjonalt. 
Videre så vil vi etterstrebe og få egne RIO konferanser i våre distrikt noe som vi 
har hatt stor suksess med andre steder i landet. 

Storgata 39

0182 Oslo

kenneth.arctander@rio.no

15030143253

99395708

983096077 

http://www.stavanger.kommune.no/
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Beskrivelse av tiltaket 

Formål/ 
målsettinger RIO sitt årsmøte i 2020 vedtok at RIO blir en medlemsorganisasjon. Dette vil medføre at vi 

vil ha en  sterkere stemme for de vi representerer. De tilbakemeldinger som vi har fått, så har 
vi estimert med at vi i løpet av kort tid kan komme opp i over 100 medlemmer i Stavanger 
regionen  

RIO har nylig ansatt Karl Olaf Sundfør i en 100% stilling som regionsansvarlig for Vest-
Norge. Hans oppgaver består blant annet i oppfølging og tilrettelegging for våre 
brukerrepresentanter samtidig som han skal være kontaktperson for vestlandet vedrørende rus- 
og psykisk helse. 

Vi vil i all hovedsak satse på samlinger og kurs for våre representanter og medlemmer for å 
ruste dem og skape en samhandling disse imellom for at kommunen skal få best mulig 
utbytte av våre tjenester  

Søknadsbeløp: 180000 
Totalt budsjett 
dette tiltaket: 230000 

For medlemsorganisasjoner:  
Antall medlemmer i Stavanger 

Estimert 100 

Antall 
frivillige 
medarbeidere i 
Stavanger: 

5 Hvilke 
oppgaver har 
frivillige 
medarbeidere 
per dags dato: 

De har oppgaver innen psykisk helse og Rus, de sitter i 
flere utvalg i Stavanger kommune som 
brukerrepresentanter, samtidig som RIO også sitter i flere 
utvalg som jobber på tvers for samhandling både i 
spesialisthelsetjenestene og i fylkeskommunale verv 
Vi holder også foredrag der det er behov 
Kursholdere 



3 

Plan for 
søknadsåret: 

Få medlemmer og flere brukerrepresentanter 

Gjøre våre representanter trygge i rollen som brukerrepresentanter inn mot rus/psykisk 
helsefeltet 

Ha 2 samlinger for både medlemmer og brukerrepresentanter 

Sette i gang kurs for våre representanter 

Styrke samholdet for våre representanter 

Søke samarbeid med relevante organisasjoner på feltet 

Mer fokus på psykisk helse for brukerne  

Målgruppe: Alle som har slitt eller har utfordringer inn Rus og psykisk helse feltet og andre som blir 
berørt av disse utfordringene og har intresse for rusfeltet 
Vi må heller ikke glemme at en viktig målgruppe er de som driver innen de felt som 
beskrevet ovenfor, da dette vil bli viktige samarbeidspartnere 

Organisering/ 
samarbeids-
relasjoner 

Rio er en nasjonal medlem/brukerorganisasjon som også jobber internasjonalt. I dag har 
brukerrepresentanter i fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør og har derfor en stor base som 
vi kan få benytte i vårt arbeid med og styrke organisasjonen. RIO har formelle 
samarbeidsavtaler med Skeiv Verden, Erfaringssentrum, Centre for African Mental Health 
and Competence (CampCom) og The Independent Narcological Guild (Russland). Vi er 
medlemmer i Fagrådet, Dianova International, International Drug Policy Consortium og 
Vienna NGO Committee. RIO er akkreditert (Ecosoc) som rådgivende organisasjon for FN.
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Utfyllende 
beskrivelse av 
tiltakets innhold 
og gjennomføring 
(ved behov) 

Vi vil gjennomføre to fagdager for sosial- og helsepersonell i tilskuddsåret

Vi vil gjennomføre to kurs for brukerrepresentanter i saksbehandling og 
brukerrepresentasjon

Vi vil gjennomføre ukentlig oppfølging av alle frivillige

Gjennomføre samarbeidsmøte med relevante aktører i området.
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Totalkostnad NOK 

Søknadssum 180000 

Egen finansiering 20000 

Andre finansieringsmidler 30000 

Sum inntekter 230000 

Samlet finansieringsplan 

Vedlegg 
Vedlegg kan føres opp her, og legges ved i samme e-post som søknaden. 
https://rio.no/om-oss/plattform/ 

https://rio.no/om-oss/?rel=vedtekter 

https://rio.no/wp-content/uploads/sites/45/2020/04/%C3%85rsrapport-2019.pdf 

FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL 
postmottak@stavanger.kommune.no. 

eller med post til: 
Stavanger kommune 
Postboks 8001  
4068 Stavanger 

Hvis organisasjonen 
søker om tilskudd 
fra kommunen for 
andre tiltak må disse 
tiltakene listes opp 
her: 

https://rio.no/om-oss/plattform/
https://rio.no/om-oss/?rel=vedtekter
https://rio.no/wp-content/uploads/sites/45/2020/04/%C3%85rsrapport-2019.pdf
mailto:postmottak@stavanger.kommune.no


PowerOffice Go Rio Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
torsdag 6. august 2020 - 10:59:46

Side 1 av 1

Resultatregnskap
Rio Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
2019 sammenlignet med 2018

2019 2018 Diff % Hittil I År Hittil Forrige År Diff %

 Salgsinntekt 11 207 581   11 207 581   

 Annen driftsinntekt 115 700   115 700   

 Sum driftsinntekter 11 323 281   11 323 281   

 Lønnskostnad 8 209 967   8 209 967   

 Avskrivning på varige driftsmidler og i 95 867   95 867   

 Annen driftskostnad 4 578 629   4 578 629   

 Sum driftskostnader 12 884 463   12 884 463   

 Driftsresultat -1 561 182   -1 561 182   

 Annen finansinntekt 2 683   2 683   

 Annen finanskostnad 665   665   

 Netto finansposter 2 018   2 018   

 Resultat før skatt -1 559 164   -1 559 164   

 Ordinært resultat -1 559 164   -1 559 164   

 Resultat -1 559 164   -1 559 164   
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Stavanger kommune 180 000,00               

Egen finansering 20 000,00                  

Andre finansiering 30 000,00                  

Sum inntekter 230 000,00

Time lønn/Honorar/ 50 000,00                  

SUM Direkt kostonader 50 000,00

To store samlinger for medlemer og brukerrepresentater 70 000,00                  

Reiseregning /møte for samarbeid med relevante organisasjoner 30 000,00                  

Inventar/Datautstyr 20 000,00                  

Programvare/system/ til å registere medlemmer 10 000,00                  

Kurs for representater 20 000,00                  

Administrasjon 23 000,00                  

Andre drift kostonader 7 000,00                    

Sum kostnader 180 000,00

Resultat 0,00

Rio Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Kommentar
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