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Forord
FFHR Foreningen for helhetlig ruspolitikk så dagens lys i 
2020. Flere av oss som startet opp har bred erfaring som 
brukermedvirkere.

Vi dannet et interimsstyre, et selvvalgt styre som har 
jobbet sammen mot årsmøtet i 2021. Da jeg ble ansatt 
som daglig leder trakk jeg meg ut av interimsstyret, og 
en ny ekstern person tok plassen min. Felles for alle var 
engasjementet i å lage en organisasjon med hovedfokus 

på helheten og de sårbare overgangene. 

Allerede i januar var vi i gang med 
Brobyggerprosjektet i Tønsberg, der brukerne 

får et mangfoldig aktivitetstilbud. Vi har 
i løpet av året videreført prosjektet til 

kommunene i Hallingdal. 

Vi hadde også tidlig tanker 
om et prosjekt som vi kalte 

Idrett for alle, som ble 
til Golf for alle, og til 

slutt endte opp 
som et prosjekt 

vi kaller 
Et slag 

Daglig leder
Jon Storaas

av gangen. Det er et enkelt konsept der man 
begynner å spille golf mens man soner eller 
er i behandling, for så å fortsette å spille golf 
når man er tilbake i samfunnet. Det handler 
ikke om å bli så veldig god til å spille golf. Det 
handler om å bygge sosiale nettverk gjennom 
en aktivitet, og slik gjøre veien lettere inn i 
utdanning og ordinært arbeid. 40 golfklubber 
i Norge har allerede etablert Golf Grønn Glede, 
et tilbud for funksjonshemmede, rusavhengige 
og psykisk syke. Et slag av gangen vi bidra til at 
enda flere når dette tilbudet.

Vi har i 2020 også bidratt i en rekke råd og 
utvalg. Vi har veiledet studenter gjennom 
undervisning på vernepleier, barnevern, 
lege, og sosionomutdanninger og vi har 
undervist på videreutdanninger i rus 
og psykiatri. En ny god opplevelse 
var å undervise på Erfaringsskolen. 

Vi har fulgt opp enkeltbrukere 
og pårørende gjennom å 
arrangere ulike aktiviteter og 
vært tilgjengelig på telefon. 
Vi har også fulgt opp en 
og en bruker. Noen har 
også bidratt til at folk 
har kommet seg i 
arbeid.
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Vi har deltatt i høringer på Stortinget. 
Som en interesseorganisasjon har vi 
engasjert oss politisk. Rusreformen har 
fått mye plass. 

Vi mener at reformen har klare mangler, 
særlig når det gjelder den hjelpen man 
skal få fremfor straff. Med det mener vi 
at det mangler penger med reformen 
og det mangler en garanti for å få hjelp 
fremfor straff. Vi i FFHR er klare på at 
det er feil å løpe etter narkomane og 
bøtelegge dem for bruk og besittelse 
for så at de soner bøtene sine i fengsel. 
Vi mener at denne rusreformen bør 
ha hovedfokus på helheten. Mandatet 
rusreformutvalget fikk hadde dessverre 
klare begrensninger. 
Vi vil også at politiet kan fortsette å 
jobbe forebyggende — vi mener at alle 
fortjener en ny sjanse. Gebyrer fremfor 
bøter er en godt alternativ. Da er det ikke 
lenger en straff i juridisk forstand, men 

en reaksjon på en overtredelse. Gebyret 
bør heller ikke gis i første omgang. Å 
bygge gode relasjoner til ungdommer i 
faresonen og til rusavhengige generelt 
er det aller viktigste vi kan bidra med. 

Vi har som mange andre ikke klart 
å nå alle målene våre grunnet den 
pandemien vi alle er en del av, men 
vi ser fremover og gleder oss til å 
kunne være mer aktive i fengsler og 
institusjoner. Vi ønsker alle med- og 
motstandere et godt år. 

Daglig leder 
Jon Storaas

FFHR Årsrapport
Forord

Vi legger et annerledes år 
bak oss, og er stolte av det vi 
har fått til så langt .
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Brukermedvirker 
Øyvind Seilø- 
Arntzen

Brukermedvirker 
Henrik B. Larsen

Brukermedvirker 
Kjell Torstein Hagen

Daglig leder  
Jon Storaas

Hvem vi er

FFHR Årsrapport
2020

Hva vi gjør
FFHR er en bruker- og 
pårørendeorganisasjon stiftet i 
januar 2020. Sammen med våre 
dyktige brukermedvirkere og 
samarbeidspartnere skal vi gjøre det 
lettere å komme tilbake til samfunnet 
for rusavhengige og psykisk syke, 
uansett bakgrunn.

FFHR skal være en brobygger mellom 
hjelpeapparatet og enkeltpersonen. 
Dette gjør vi gjennom å bygge 
forståelse begge veier – både ved 
å følge rusavhengige inn, gjennom 
og ut av behandling, og ved å holde 
forelesninger, seminarer og kurs for 

institusjoner, skoler og helsepersonell.
Våre brukermedvirkere sitter med 
bred og uvurderlig erfaring. De sitter 
i brukerutvalg, og samarbeider 
med bydeler, kommunale tiltak og 
spesialisthelsetjenesten.

Et behandlingsforløp er avhengig av 
god samhandling mellom kommunale 
tjenester og spesialisthelsetjenesten. 
Dessverre lønner det seg ikke for 
institusjonene å samhandle, slik 
systemet er satt opp i dag. Dette fører 
til at pasienten stilles ovenfor en rekke 
sårbare overganger, der faren for 
tilbakefall er stor.

Interimsstyret
Interimsstyret har 
bestått av Marianne 
Smith Magelie som 
styreleder, og Britt 
Huva Stenseth, 
Kjell Torstein Hagen, 
Henrik B. Larsen,
Øyvind Seilø-Arntzen 
som styremedlemmer. 

Samarbeidspartnere
Vi har i løpet av 
året knyttet oss til 
en rekke dyktige 
samarbeidspartnere:
Fossumkollektivet
Skjellfoss psykiatriske 
senter
Blå kors
A-larm
Fotballstiftelsen
Kirkens bymisjon
MIO Minoritetenes 
interesseorganisasjon
og mange flere. 

Økonomi- og  
administrasjon 
Randi Solheim

Konsulent 
Marianne Smith 
Magellie

En mer helhetlig ruspolitikk 
er en omorganisering av 
systemet. Vi ønsker få på plass 
nye finansieringsordninger i 
bunnen, slik at helsetjenestene 
har mer kapasitet til å fokusere 
på enkeltpersonen.
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oppfølging etter behandling og soning 
må snart prioriteres.

RÅD OG UTVALG
Vi sitter i Fagrådet i TSB i Helse Sør-
Øst. Der er alle ideelle og offentlige 
behandlingsinstitusjoner representert, 
både døgn- og poliklinikker. Vi sitter 
i flere råd/utvalg i OUS: Brukerrådet, 
Ressursgruppa for TSB Norge og i 
Nasjonalt TSB - ledernettverk. Vi 
sitter i styringsgrupper som når veldig 
mange. Vi har en styrerepresentant i 
Fotballstiftelsen. I råd og utvalg påvirker 
vi byråkrater og i forlengelsen av det 
politikere og politiske avgjørelser. Vi er 
representert i brukerrådet til Skjellfoss 
psykiatriske senter. 

Vi har en rekke brukere og pårørende i 
ulike råd og utvalg. Samlet sett sitter vi i 
mange råd og utvalg. Vi er representert 
i BrukerROP og et annet utvalg som 
utarbeider den nye veilederen for 
helsetjenester for innsatte. Vi er med i 
flere brukerråd i spesialisthelsetjenesten 
og på kommunalt nivå. Vi sitter i en 

UNDERVISNING OG FOREDRAG
FFHR har undervist på høgskoler og 
veiledet studenter; vernepleierstudenter, 
barnevernsstudenter, legestudenter 
og sosionomstudenter. Vi har også 
undervist i videreutdanning innen rus og 
psykiatri. 

PÅVIRKNING
Vi har vært veldig aktive på Facebook 
og nådd hele 84 806 personer med vårt 
budskap. FFHR er opptatt av helheten 
og de sårbare overgangene. Vi har spilt 
inn til fagfolk, byråkrater og politikere at 
vi må få på plass et finansieringssystem 
som gjør at det lønner seg å samhandle. 
Alle blir målt på en begrenset 
økonomi der arbeidsoppgavene er 
mange. Poliklinikkene og DPS er 
stykkprisfinansiert og får betalt for antall 
konsultasjoner. Når de samhandler med 
andre aktører taper de penger. Dette 
som eksempel. 

Rusavhengige og psykisk syke har 
sammensatte behov og er helt avhengig 
av at tjenestene henger sammen. God 

veldig spennende styringsgruppe i et 
IPS-prosjekt i regi av OUS, Tyrili og Oslo 
kommune der vi har vært med helt 
fra starten av. RusForsk er også med 
da det skal forskes på om pasienter 
som får tilbud om ordinært arbeid 
som en del av behandlingen nyttiggjør 
seg behandlingen bedre enn andre 
pasienter som ikke får dette tilbudet. 

KRIMINALOMSORGEN
Vi har holdt kontakt med Ravneberget 
fengsel, Trøgstad fengsel, Halden 
fengsel og Sarpsborg fengsel der vi har 
fulgt opp brukere hver uke som skal inn 
til soning og behandling, gitt veiledning 
om rettigheter samt synliggjort det 
som er viktigst; muligheter. Vi har vært 
tilgengelig langt utover det normale 
når det gjelder telefontid, da det har 
vært vanskelig med fysiske møter under 
pandemien. Oppfølgingen har vært 
i forhold til avvikling av boligforhold 
før soning, ny bolig etter behandling 
eller soning. Hjelp til søknader til NAV, 
praksisplasser for arbeid og inkludering 
i selvhjelpsgrupper/nettverk. Vi bygger 

Brukermedvirkning
Våre brukermedvirkere sitter på unik egenerfaring. Alle 
har forskjellige historier og bakgrunner som gjør hver 
enkelt til en unik ressurs. 
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kontaktnettverk med Røverprosjektet, 
Røverkafeen og Blå Kors. Vi har fulgt 
personer inn til soning, inn i behandling, 
oppfølging etter behandling og inn i 
ordinært arbeid i Hallingdal.

MØTEPLASSER
Vi har arrangert en rekke turer 
i sammen med bruker -og 
pårørendeorganisasjonen A-larm, 
Brobygger’n og Hallinghelse. Vi har ledet 
snugrupper/selvhjelpsgrupper sammen 
med A-larm. 

Vi har hatt flere møter med Blå kors 
der vi skal være med å utvikle et 
kafeprosjekt med arbeidstrening 
og fagbrev. Vi har en signert avtale 
med Fossumkollektivet og deres 
institusjoner der målet er å følge noen 
inn, under og etter behandling. Vi har 
en samarbeidsavtale med Skjelfoss 
psykiatriske senter der vi også er 
representert i brukerrådet. 

REKRUTTERING
Vi er godt i gang med rekruttering av 
nye brukermedvirkere. Vi legger til rette 
for aktivitet og arbeidsrettede tiltak 
sammen med andre for størst mulig 
mangfold, til det beste for brukerne. 
Samarbeidet med Tønsberg kommune 
er unikt, det rekrutteres nye deltakere 

til et mangfoldig tilbud der brukerne 
er med på å forme de tilbudene de er 
en del av. Vi i FFHR er veldig opptatt av 
brukermedvirkning i ulike prosjekter 
og tiltak. Vi har medvirket til at mange 
er brukermedvirkere i ulike tiltak og 
prosjekter. 

INDIVIDUELL PLAN OG 
PAKKEFORLØP
Vi informerer om individuell plan i 
fengsler hvor pakkeforløpene ofte er 
tema. Vi snakker med brukere som er 
på vei inn i behandling om at de nå i 
regi av pakkeforløpet skal ha større 
innflytelse på valg av behandling og 
behandlingssted. Vi fokuserer også 
på rusavhengige og psykisk syke sin 
somatiske helse som er en del av 
helheten i pakkeforløpene. 



Bruker- og 
pårørendeseminaret 2020
 
Seminaret Hvordan møte mennesker med rus- og psykiske 
utfordringer på Storefjell hotell var igjen en stor suksess, med 
vår egen Kjell Torstein Hagen i spissen.

historier fra pårørende og tidligere 
brukere, blant annet foreldreparet 
Mona og Arne Bratland, som mistet sin 
eldste sønn da han prøvde MDMA for 
første gang, Aleksander Nordengen som 
fortalte om hvordan det var å vokse 
opp med en rusavhengig mor, under 
systemets radar, i ekte norsk fattigdom. 
Thomas Palm fortalte sin historie, 
som tidligere bruker og kriminell, om 
viktigheten av å bli sett og hørt i stedet 
for fryktet, når man kommer inn på 
mottak og i behandling.

I tillegg til egne historier fra både 
bruker- og pårørendeperspektiv fikk vi 
også møte en rekke ideelle og frivillige 
organisasjoner. Vi fikk blant annet høre 
et spennende innslag om bruken av hest 
i behandling. 

Vi fikk møte organisasjonen Lyset i 
hverdagen, med en sterk fortelling 
om hvordan det føles å komme inn i 
papirmølla som ung og utenfor. Med 
Ragnhild Guddal i spissen gir Lyset i 
hverdagen en hjelpende hånd, sterke 

Seminaret ble i år arrangert i samarbeid 
med Metalheads against bullying, A-larm 
og Rusettervernet i Sogn og Fjordane, 
med nøkkelmann Kjell Torstein Hagen i 
spissen. Hagen arrangerer seminaret for 
femte år på rad. 

Årets seminar fant sted på Storefjell 
hotell, 2. til 4. november. Konferansier 
Julie Winge ledet oss gjennom de tre 
dagene, samtidig som hun hele tiden 
utfordret publikum på fordommer, 
tanker og meninger, og fortalte sterkt 
fra sin egen reise som alkoholiker og 
mamma. 

BRUKERE, PÅRØRENDE OG
FAGFOLK
Seminaret var i år, som tidligere, 
spekkfullt med sterke, dyktige og 
inspirerende foredragsholdere. 
Mandag ble vi ønsket velkommen av 
Leif Munkelien fra Metalheads against 
bullying, med en sterk innledning om 
mobbing, utenforskap og inkludering.  

Tirsdag fikk vi høre en rekke sterke 
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Deltakere
Seminaret hadde 87 
deltakere til
stede på
Storefjell. I tillegg 
ble seminaret 
streamet på 
Facebook., der 
ytterligere 300 fulgte 
med.  

Prosjektleder/
ansvarlig
Kjell Torstein Hagen

Samarbeids-
partnere
- Metalheads against 
bullying
- Rusettervernet i 
Sogn og Fjordane
- A-larm
- DNT Edru Livsstil
- Halling mot rus

FFHR Årsrapport
Aktiviteter

varige relasjoner og opplevelser som gir håp og mot. Sist men 
ikke minst fikk vi en spennende og inspirerende presentasjon 
av =Kaffe. 

TAKK FOR AT DU SÅ MEG
I år ble det første gang vi delte ut prisen ”Takk for at du så 
meg”. Alle som ønsker det kan selv nominere personer som 
har hjulpet dem gjennom vanskelige perioder gjennom livet, 
gjennom å se mennesket bak rusen, stille krav og ikke gi dem 
opp. Årets pris gikk til Frode Hermansen, tidligere kjøpmann 
ved Rema 1000 Gol, for at han så Kjell Torstein. 

Kjell forteller ærlig om 
sin fortid og om veien ut 
av rusen. 
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Båten Magnolia har deltakerne 
pusset opp helt fra skrap til den 
igjen ble satt på vannet. 

FFHR Årsrapport
Prosjekter 

Brobygger’n
Brobygger’n er en samling av tilbud med aktivitet, mestring 
og nettverksbygging i fokus. Her skal alle kunne finne noe som 
passer for seg på en trygg og sosial møteplass.

Brobygger’n er et tverrmetodisk 
samarbeid mellom FFHR, Sidebygningen 
i Tønsberg, Tønsberg kommune, det 
offentlige hjelpeapparatet og frivillige 
organisasjoner. 

ET BREDT AKTIVITETSTILBUD
Målet med Brobygger’n er å kunne tilby 
et bredere og mer innholdsrikt tilbud til 
personer i målgruppen. 
Ved å gi dem en plass å være, et sted å 
bli sett og hørt og samtidig finne noe 
meningsfylt å gjøre, skal vi forebygge 
rus og kriminalitet. Vi skal gi deltakerne 
mulighet til å finne noe de interesserer 
seg for som de også kan føle mestring 
av. Slik skal vi også ha et øye på 
forebygging hos unge, for å hindre veien 
inn i rus og psykiatri når de blir eldre. 
Deltakerne skal få være med å bygge 
sitt eget aktivitetsmiljø der det er plass 
til alle, og der alle skal få en mulighet 
uansett hvilken bakgrunn de har. 
Nøkkelordene er aktivitet, mestring og 
nettverk. 

BROBYGGERN I TØNSBERG
Brobygger’n er i dag størst i hjembyen 
Tønsberg. Her har Sidebygningen, 
Tønsberg kommune og A-larm 
muliggjort recoveryorienterte aktiviteter 
med fokus på mestring og opplevelser i 
mange år. 
 
I Tønsberg har vi hatt stor suksess 
med fredagskafé, ungdomsgruppe 
og hobbysenter. Disse har i 2020 fått 
navnene Brobygger’n ung, Brobygger’n 
hobbysenter og Brobygger’n kafé. 

På hobbysenteret har deltakerne tilgang 
til alt fra verksted og sløyd til maling og 
håndarbeid. En av de store prosjektene 
er oppussingen av gamle båter, og 
brukerne får være med helt fra båten 
kommer inn på verkstedet til den noen 
måneder senere settes på vannet. 

 



BROBYGGER’N HALLINGDAL
I 2020 kom vi godt i gang med 
etableringen av Brobygger’n i Hallingdal. 
Med utspring i det gamle gårdstunet og 
gårdsbygningene på Kristenbråten.

I dag er Brobygger’n Hallingdal delt opp 
i to hovedtilbud: Aktiv og Kristenbråten. 
Aktiv er et tilbud som benytter seg av 
alle de flotte aktivitetsmulighetene 
Gol, Geilo og Hemsedal har å 
tilby. På Kristenbråten har vi blitt 
tatt inn i varmen av foreningen 
Kristenbråtens venner. Der får vi være 
med på restaureringen av de gamle 
gårdsbygningene. 

EN VIKTIG BROBYGGER
Oppsummeringsvis er Brobygger’n et 
prosjekt vi er stolte av å være med på, 
og som vi gleder oss til å arbeide med 
videre, slik at vi kan tilby aktivitet og 
møteplasser til enda flere personer i 
målgruppen landet over. 

Et av de viktigste suksesskriteriene hos 
Brobygger’n er likepersonsarbeidet 

som gjør at nye deltakere kan føle seg 
sett og forstått på en helt unik måte. 
Det gjør også at vi kan bygge et tilbud 
som stemmer godt overens med 
målgruppens behov og ønsker.

I tillegg til å tilby mestring, nye vennskap 
og trygge møteplasser skal Brobygger’n 
bistå med å gjøre veien tilbake til 
utdanning eller jobb lettere. Derfor tilbyr 
vi både rådgivning og samtale med våre 
brukermedvirkere og arbeidstrening der 
vi har muligheten til det.
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Prosjektleder
Henrik B. Larsen

Samarbeids-
partnere
Tønsberg 
kommune,
Sidebygningen,
A-larm,
Kristenbråtens 
venner,
Hallinghelse,
DNT
og mange flere.

Mange bruker 
hobbysenteret til å lage 
egen malekunst. 

I Hallingdal får deltakerne være 
med å pusse opp det gamle 
gårdstunet Kristenbråten. 
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Golfbanen er en flott sted å stifte nye 
bekjentskaper, være i aktivitet og kjenne 
på mestring. Sammen med golfforbundet 
og golfklubber i hele landet skal vi gjøre 
golfen tilgjengelig for alle. 

FFHR Årsrapport
Prosjekter

I 2020 utarbeidet vi et nytt konsept 
der hensikten er å skape nye og 
meningsfulle arenaer med utgangspunkt 
i aktiviteten golf. Konseptet har gitt 
grobunn for prosjektet «Et slag av 
gangen», et prosjekt som skal gjøre 
golf tilgjengelig for enda flere, og gi 
personer uansett bakgrunn, alder og 
funksjonsnivå muligheten til å spille golf 
sammen med andre. 

GOLF GRØNN GLEDE 
Et slag av gangen er en forlengelse av 
det tilrettelagte konseptet som heter 
Golf Grønn Glede, som i dag finnes hos 
over 40 av landets golfklubber. Her 
samarbeider golfklubber landet over 
med en rekke frivillige organisasjoner for 
å gjøre golfen tilgjengelig for enda flere 
personer uavhengig av utfordringer. 
Med utgangspunkt i de klubbene som 
allerede har tilrettelagt aktivitet vil 
vi videreutvikle og bistå klubbene i 
arbeidet som gjøres for å tilrettelegge 
golf for målgruppa psykisk helse og rus. 
I tillegg vil vi i prosjektet arbeide med 
å etablere tilrettelagt golfaktivitet i nye 

Et slag av gangen

golfklubber i hele landet. I prosjektet 
vil vi på systemnivå jobbe for å etablere 
gode samarbeidsrelasjoner mellom 
det offentlige hjelpeapparatet og 
frivilligheten i golfklubbene.  

ET STEG PÅ VEIEN
Et slag av gangen handler ikke om å 
bli god til å spille golf. Det handler om 
å bygge et sosialt nettverk, kjenne 
på følelsen av å være ute i naturen, 
være i aktivitet og å mestre noe nytt 
sammen med andre. Gjennom nære 
samarbeid med flere fengsler og 
behandlingsinstitusjoner skal vi legge til 
rette for at golf virkelig er for alle. Vi skal 
rekruttere nye deltakere til prosjektet fra 
fengsler og behandlingsinstitusjoner.

Tanken er at man skal kunne begynne 
å spille golf mens man er innsatt eller 
under behandling, for så å fortsette med 
dette når man er tilbake i samfunnet. 
Nettverket man bygger, kontaktene 
og mestringsfølelsen vil kunne gjøre 

overganger, som ofte er vanskelige og 
sårbare, litt lettere. Vi ønsker også å 
bidra til å gjøre steget inn i utdanning 
eller arbeid litt lettere for dem som 
ønsker det. 

Prosjektleder
Marte Tandberg, Norges Golfforbund

Samarbeidspartnere
Norges Golfforbund og Golf Grønn Glede
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Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG 
DRIFTSKOSTNADER

NOTE 2020 2019

Tilskudd fra stat 7 2 264 846 0

Tilskudd fra kommuner 20 000

Andre inntekter 84 540

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 369 386 0

Lønn og personalkostnader 2/3 1 268 348 0

Andre driftskostnader 2 1 044 031 0

Sum driftskostnader 2 312 379 0

DRIFTSRESULTAT 57 007 0

FINANSINNTEKTER OG 
FINANSKOSTNADER

Renteinntekt bank 112 0

Annen rentekostnad 0

Resultat av finansposter 112 0

Ordinært resultat 57 119 0

ÅRSRESULTAT 5 57 119 0

OVERFØRINGER

Avsatt til annen egenkapital 57 119 0

SUM OVERFØRINGER 57 119 0

FFHR Årsrapport
Resultatregnskap

Balanse

EIENDELER NOTE 2020 2019

FORDRINGER

Kundefordringer 54 540 0

Andre fordringer 0 0

SUM FORDRINGER 54 540 0

OMLØPSMIDLER

Bankinnskudd 4 802 271 0

SUM OMLØPSMIDLER 802 271 0

SUM EIENDELER 856 811 0

EGENKAPITAL OG GJELD

Opptjent egenkapital

Egenkapital 5 0 0

Overskudd 5 57 119 0

SUM EGENKAPITAL 57 119 0

GJELD

Leverandørgjeld 37 622 0

Skyldig offentlige avgifter 15 684 0

Annen kortsiktig gjeld 6 746 386 0

SUM KORTSIKTIG GJELD 799 692 0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 856 811 0



FFHR Årsrapport
Noteopplysninger

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk 
for små foretak. Regnskapet er avlagt under forutsetting om fortsatt drift.

Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd og andre inntekter inntektsføres 
etter hvert som de opptjenes. Tilskudd bruttoføres i regnskapet.

Oppløpsmidler/kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter balansedagen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Pensjonskostnader

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien 
anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Skatt

Organisasjonen er en skattefri organisasjon.

NOTE 2 - ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.

Lønn og godtgjørelser til ansatte, frivillige og eksterne 2020 2019

Lønn 1 014 866

Styrehonorar 42 000

Arbeidsgiveravgift 149 021

Pensjonskostnader 58 491

Andre lønn- og personalkostnader 3 970

Sum 1 268 348 0

Antall årsverk sysselsatt pr. 31.12 2 0

Godtgjørelse til daglig leder 2020 2019

Lønn 448 042

Innskuddspensjon (OTP) 13 493

Annen godtgjørelse 3 140

Sum 464 675 0
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Honorar til styrets leder 15 000 0

Revisor 2020 2019

Kostnadsført revisjonshonorar 9 375

Andre tjenester (særattestasjoner)

Sum 9 375 0

NOTE 3 - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON

Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjons-
ordning som tilfredsstiller kravene i loven.

NOTE 4 - BUNDNE MIDLER

Pr. 31.12. hadde organisasjonen bundne midler med kr 0. 
Skyldig skattetrekk utgjorde kr 0. 

NOTE 5 - EGENKAPITAL 2020 2019

Egenkapital pr. 01.01.2019 0

Årets resultat 57 119

Egenkapital pr. 31.12.2019 57 119 0

NOTE 6 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2020 2019

Annen kortsiktig gjeld består av: 

Avsatte feriepenger 111 232 0

Ubenyttet tilskudd, overført til 2021 635 154 0

Sum annen kortsiktig gjeld 746 386 0

NOTE 7 - TILSKUDD Tilskudd Inntektsført

Organisasjonen har mottatt følgende tilskudd fra  
Helsedirektoratet: 

Drift 2 500 000 1 864 846

Brobygger'n 400 000 400 000

Sum inntektsført 2 900 000 2 264 846

Differansen mellom tilskudd og inntektsføring utgjør kr 
635.154 og er overført til 2021 jmfr. note 6.



 

   Statsautoriserte 
revisorer 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
Til styret i FFHR - Foreningen for helhetlig ruspolitikk 
 
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert foreningen FFHR - Foreningen for helhetlig ruspolitikk sitt årsregnskap som viser et 
overskudd på kr 57 119. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 
og oppstilling over endringer i egenkapital 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 2020, 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.  
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Revisors beretning

Uavhengig revisors beretning

 

 www.rg.no 
  

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

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

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.  

 
Trollåsen, 18. februar 2021 

Revisorgruppen Akershus AS 
 
 
 
Knut Østbye (e-signert) 
Statsautorisert revisor 
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