
Stiftelsen  Retretten  -  Årsberetning 2016

Virksomhetens formål

Stiftelsen Retretten har som formål å gi hjelp til videre hjelp for  rusavhengige, alkoholikere,

narkomane  og deres pårørende. Stiftelsen har sitt hovedvirke i Oslo og en avdeling på Årnes. I

tillegg har Retretten et omfattende tilbud rettet mot innsatte i flere fengsler  i  Østlandsområdet.

Virksomheten i 2016

Virksomheten har  i  2016 vært preget av høy aktivitet. Til tross for at driftsinntektene gikk ned

fra 8,3 millioner kroner i 2015 til 7,2 millioner kroner i 2016, har stiftelsens hatt et rekordhØyt

antall besøk og aktivitet ellers. Det vesentligste av inntektsbortfallet skyldes lavere tilskudd fra

offentlige og private bidragsytere, og det arbeides derfor målbevisst med å øke stiftelsens

inntekstgrunnlag. Det er helt avgjørende både for å ivareta arbeidsplassene og ikke minst for å

kunne videreføre og forsterke tilbudet til brukerne.

Retrettens virksomhet handler  om  mennesker, sårbare mennesker. De fleste av de 14 ansatte

har lagt bak seg et liv med rusavhengighet, ofte kombinert med kriminalitet. De har mobilisert

og vist styrke, og de bruker i dag sin egen erfaring til å hjelpe andre som ønsker å få nytt

fotfeste i livet. Vi ser at Iikepersoner oppnår både tillit og respekt blant brukerne, og det øker

også mulighetene for å kunne gi hjelp til videre hjelp. Styret registrerer hvert år med stor glede

at Retretten har vært avgjørende i arbeidet med å føre mange mennesker med rusavhengighet

tilbake til et liv uten rus.

Vi vil arbeide for i enda sterkere grad å synliggjøre Retrettens virksomhet og resultater, idet vi

mener at stiftelsen med sine beskjedne midler åpenbart sparer samfunnet for store kostnader

ved at brukere som representerer betydelige problemer og utgifter for samfunnet, blir positive

bidragsytere. Ved å få belyst dette, håper vi at det offentlige, både kommuner og stat, vil bidra

med økte og faste tilskudd til vår virksomhet, en virksomhet som har stor verdi både for

enkeltpersoner, familier og for samfunnet.

Antall besøk  i  Retrettens dagsentre har økt fra vel 17.600 i 2015 til nær 20.000 i 2016. Det er

naturlig nok dagsenteret i Oslo som står for det meste av aktivitetene, og her har antall besøkt

gått opp fra 15.200 til 17.500, en økning på 15 prosent. Også antallet som fullførte lærings- og

mestringskurset ANTA Økte kraftig sammenlignet med året før, fra 48 til 90. l tillegg har tilbudet

til innsatte i fengslene på Østlandet vært opprettholdt på et høyt nivå gjennom 2016. Det

samme har aktiviteten ved vårt dagsenter på Årnes. I sum forteller dette om et stort behov, og

de ansatte og frivillige fortjener stor anerkjennelse for å ha håndtert økt aktivitet med lavere

kostnader, idet utgiftene er redusert i henhold til bortfallet av inntekter.

Regnskapet for 2016 viser et årsresultat på 286.123 kroner, ca. 200.000 kroner opp fra året før,

og er en konsekvens av at stiftelsen har måttet tilpasse sine kostnader til de årlige inntekter.



Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at årsregnskapet

for 2016 gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld samt finansielle stilling og

resultat.

Styret har ikke kjennskap til forhold inntrådt etter balansedagen som har betydning for

bedømmelsen av stiftelsens økonomisk stilling eller forpliktelser.

Særlige forhold  i 2016

I 2016 har Retretten vært rammet av en svertekampanje som har fortsatt inn  i  2017, og dette

har ført til mye ekstraarbeid samtidig som det har vært en stor belastning for stiftelsen.

Anonyme personer har herjet i sosiale medier med sterke angrep på flere som arbeider  i

rusomsorgen. Det er Actis og tilknyttede organisasjoner som primært har fått gjennomgå, og

Retretten har også vært offer for denne kampanjen.

Det er krefter som arbeider for en mer liberal ruspolitikk og deres anonyme medspillere som

står bak denne kampanjen. En del av kampanjen synes å innbefatte kartlegging av

organisasjoner og enkeltpersoner innenfor rusfeltet, og da i særdeleshet «Actis-familien», der

også Retretten inngår. Det har ført til at en rekke etater og organisasjoner har fått et utall

begjæringer om offentlig innsyn i dokumenter. Flere av disse kommer fra folk som opererer

med falske epostadresser. Disse innsynsbegjæringene er svært omfattende, og store ressurser

går med til å håndtere dette arbeidet. Det er flere mottakere av begjæringene som mener at

dette er misbruk av offentlighetsprinsippet. I tillegg mener også enkelte, blant annet i det

politiske miljø, at det er prinsipielt uheldig at man kan be om innsyn i offentlige dokumenter

under falskt navn, og dermed uten â legitimere seg.

Vi som mottar økonomisk støtte fra det offentlige skal selvsagt tåle å bli sett i kortene. Åpenhet

og ryddighet rundt økonomi er helt avgjørende. Vi er avhengige av tillit for fortsatt å kunne

hjelpe noen av samfunnets svakeste til å finne en ny retning i livet. Derfor har vi også lagt mye

arbeid både i å håndtere henvendelser fra media og i å informere medarbeidere, brukere samt

våre forbindelser i offentlig og privat sektor.

Det var med stor glede og stolthet alle med tilknytning til Retretten registrerte at statsminister

Erna Solberg hyllet ildsjelens arbeid innenfor rusomsorgen  i  sin nyttårstale, og at hun i den

forbindelse nevnte Retretten som en viktig organisasjon.

Våre medarbeidere

Ved årets avslutning var det 14 ansatte i Retretten som samlet utgjorde ni årsverk. I tillegg er 20

frivillige tilknyttet stiftelsen, og de bidrar blant annet med styrearbeid, innsats í sentrene og

fengslene og med synliggjøring av våre tilbud.
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Det gjennomføres jevnlige personalmøter i organisasjonen, og det arrangeres fagdager og

temakvelder for å bidra til faglig utvikling av medarbeiderne.

Arbeidsmiljø

Retrettens styre er opptatt av at stiftelsens ansatte og frivillige skal føle Retretten som en trygg,

inkluderende og kompetansehevende arbeidsplass. Det gjennomføres medarbeldersamtaler, og

det gis tilbud for  å  ivareta og styrke lagånd og samhandling blant stiftelsens medarbeidere.

Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke inntruffet uhell eller skade på personer i løpet av

året, og det er ingen anmerkninger eller pålegg fra Arbeidstilsynet.

Likestilling og likebehandling

Det arbeides aktivt for å fremme likestilling i stiftelsen og ingen diskrimineres på bakgrunn av

kjønn, etnisitet eller legning. Blant stiftelsens ansatte er det seks menn og åtte kvinner. Styret

består av to menn og to kvinner.

Ytre miljø

Stiftelsens virksomhet medfører ikke forurensning av det ytre miljø.

Jubileumsmarkering

Søndag 27. november 2016 ble det arrangert en stor markering av Retrettens 15-årige arbeid,

og samtidig ble stiftelsens grunnlegger og leder Rita Nilsen hyllet for sin enestående innsats og

for 20 år som rusfri. Styret vil takke alle som gjorde denne dagen mulig, det ble en flott

opplevelse både for ansatte, brukere og støttespillere. Programmet for denne dagen

synliggjorde Retrettens rolle og betydning gjennom mange år, og slike markeringer gir viktig

inspirasjon til fortsatt arbeid for alle oss som er knyttet til stiftelsen.

Økonomiske støttespillere

Retretten har i 2016 mottatt tilskudd fra følgende: Gjensidigestiftelsen, Helsedirektoratet,

Kriminalomsorgsdirektoratet, NAV og Oslo kommune. l tillegg bidro flere med støtte til

markeringen av stiftelsens 15-årsjubileum.

Fremtidsutsikter

Retrettens tilbud og aktiviteter er utelukkende basert på frivillige og offentlige bidrag. Dette

betyr at stiftelsens økonomiske stilling og tilbud raskt vil kunne endre seg ved bortfall av en

eller flere bidragsytere. Styret gir derfor prioritet til arbeidet med  å  sikre Retrettens utvikling og

drift med et langsiktig perspektiv gjennom tett samarbeid med stiftelsens administrasjon, og

dialog med givere. Videre finner styret det ønskelig å opparbeide en økonomisk buffer som gir
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tid og mulighet for omstilling og til âmøte løpende økonomiske forpliktelser dersom inntekter

skulle bortfalle.

I 2016 inngikk Retretten en intensjonsavtale med Diakonhjemmet Omsorg. Den tilrettelegger

for et samarbeid som påbegynnes våren 2017. Dette samarbeidet skal blant annet sikre at

Retrettens brukere vil kunne få tilgang til psykolog uten henvisning. I tillegg ønsker

Diakonhjemmet  å  bidra med administrativ støtte og til at Retretten etablerer avdelinger der

hvor Diakonhjemmet har høyskoler.

Takk

Styret vil takke alle som har bidratt økonomisk til Retrettens viktige arbeid. Styret kan forsikre

alle givere om at hver krone er benyttet målrettet, fornuftig og iht. god forvaltningspraksis for

stiftelser. Også takk til alle som har støttet Retretten på annet vis.

Styret takker også alle ansatte og frivillige for solid og viktig innsats  i  2016.

Oslo 26. april 2017

0.1. li Cali. k. «fele 9224
Knut T. Traaseth Tone Holme Lars Lindroth Rita Nilsen

Styrets Ieder Styremedlem Styremedlem Styremedlem og daglig leder



 
RESULTATREGNSKAP

STIFTELSEN RETRETTEN

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015

Tilskudd 6  699 046 7  590 527

Gaver 288 389 163 694

Egne inntekter 200 417 135 459

Momskompensasjon 0 371 151
Sum driftsinntekter 1,  2 7 187 852 8  260 830

Direkte brukerkostnader 841  500 1 004 007

Lønnskostnad 3 3 730 431 4 156 873

Avskrivning av driftsmidler 4 75 862 103 540

Annen  driftskostnad 3 2 270 475 2  969 157

Sum driftskostnader 6  918  268 8 233 577

Driftsresultat 269  584 27 253

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt 16 888 53 738

Annen  finansinntekt 0 2 176

Annen rentekostnad 349 850

Resultat av finansposter 16 539 55 063

Ordinært resultat 286 123 82 316

Arsresultat E 3

OVERFØRINGER

Avsatt øremerket Samling ansatte 200 000 0

Avsatt til annen egenkapital 86 123 82 316

Sum overføringer 286  123 82 316
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BALANSE

STIFTELSEN RETRETTEN

EIENDELER Note 2016 2015

ANLEGGSMIDLER

VARIGE DRIFTSMIDLER

Driftsløsøre, inventar  o.a.  utstyr 4 97 232 173 094

Sum varige driftsmidler 97  232 173 094

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Andre  langsiktige fordringer 5 179 709 178  726

Sum finansielle anleggsmidler 179 709 178 726

Sum anleggsmidler 276 941 351 820

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

Andre kortsiktige fordringer O 47 410

Sum fordringer 0 47  410

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 4 508 595 4 664 368

Sum omløpsmidler 4 508 595 4 711  778

Sum eiendeler 4 785 535 5 063 598
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STIFTELSEN RETRETTEN

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2016 2015

INNSKUTT EGENKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital 100 000 100  000

Sum innskutt egenkapital 100  000 100  000

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen  fri egenkapital 2  028 285 1 942 162

Annen  egenkapital med restriksjoner 248 618 48 618

Sum opptjent egenkapital 2 276 903 1 990 780

Sum egenkapital 6 2 376  903 2 090 780

GJELD

Ubenyttede tilskudd 7 1 123  605 1 669 651

Sum avsetning for forpliktelser 1 123 605 1 669 651

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 112 143 49 390

Skyldig offentlige avgifter 211 633 244 914

Annen  kortsiktig gjeld 961 251 1  008  863

Sum kortsiktig gjeld 1 285 027 1 303 167

Sum gjeld 2 408 633 2 972 818

Sum egenkapital og gjeld mi 5 oss 593

Oslo, 26.04.2017

Styret  i  Stiftelsen Retretten

UA ii viasat
Rita Nilsen Knut Thomas Traaseth

styremedlem/daglig leder styreleder
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Tone  Holme Lars  Lindroth

styremedlem styremedlem
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