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Høringssvar: NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak 
Innledningsvis ser MARBORG ingen grunn til å levere et eget høringssvar og viser til høringssvar fra 

Rusmisbrukernes Interesserorganisasjon – RIO, som også er vedlagt her. 

Høringssvaret fra RIO oppsummerer i stor grad også MARBORG’s synspunkter på NOU nr. 6 2012, og 

fremstår for oss å oppsummere det som er viktig for den/de brukergruppene både RIO og MARBORG 

representerer. 

Vi vil i tillegg til det velagte høringssvaret, ytterligere understreke verdien og effekten av arbeids og 

aktivitetstilbud til gruppene aktive og tidligere rusavhengige. Og at det i langt større grad også bør 

satses på aktivitet, som en verdi i seg selv, heller enn at aktiviteten absolutt skal ha fast jobb som 

mål. 

Vi har i alle våre brukerrettede aktivitetstilbud sett, at deltagerne blir bedre rustet til å møte 

arbeidsmarkedet, blant annet gjennom sosialisering, etablering av faste dagrutiner, og tildeling av 

ansvar. Dette også der aktivitetene er svært «fritidsrettet» og i hovedsak inneholder lagsport, kultur 

og andre sosiale aktiviteter. 

«Arbeid og aktivitet som medisin», var tittelen på en dialogseminar MARBORG nylig arrangerte, 

sammen med Tromsø kommune og NAV. Tittelen oppsummerer i stor grad organisasjonens syn på 

arbeid og aktivitet, og sier mye om viktighetene av tilgjengelige tilbud, særlig til gruppene aktive og 

tidligere rusavhengige. 

MARBORG håper at det i den ferdige versjonen av NOU nr. 6 2012, både vil bli nevnt, og lagt vekt 

på gruppene aktive og tidligere rusavhengige. Dersom gruppene ikke spesifikt nevnes i NOU’en, er 

det fare for at disse gruppene, med sine spesielle behov, fortsatt ikke vil få den hjelp og støtte de 

er i behov av, for å kunne komme inn og delta i arbeidsmarkedet. 

Med hilsen 

Vidar Hårvik 
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