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       aritastiftelsen ble dannet i 1984 på bakgrunn av det fore-

byggende arbeidet som Leiv O. Holstad startet i 1975. Stiftel-

sen er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjons-

nummer 971 275 898 og er underlagt Stiftelsestilsynet, som er 

lokalisert i Førde.

Stiftelsens hensikt og oppgave er formulert slik: Å forhin-

dre at ungdom begynner å ruse seg, samt hjelpe dem som har 

blitt rusmiddelavhengige til et nytt og meningsfylt liv uten rus. 

Dette formålet søkes nådd gjennom en bredde av aktiviteter 

av forebyggende, oppsøkende og rehabiliterende karakter.

Stiftelsen fikk navnet Marita i forbindelse med dokumen-

tarfilmen ”Marita – et dokument fra noen som overlevde” som i 

1984 ble produsert av stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad. 

Tittelsangen er komponert av Hans-Inge Fagervik, og handler 

om ei jente som døde av en overdose. Slik har Marita blitt et 

symbol for alle våre venner som har dødd av narkotikarelaterte 

årsaker.

I 1996 ble det laget ytterligere en dokumentarfilm til bruk i 

det narkotikaforebyggende arbeidet, ”Marita II – en advarsel 

fra noen som overlevde”. Også denne filmen ble produsert av 

Leiv i samarbeid med tidligere rusmisbrukere.

Maritastiftelsens syn på mennesket og samfunnet vi lever i 

er forankret i den kristne tro og Bibelen. Vårt arbeid gjenspei-

ler at vi tror hvert enkelt menneske er verdifullt, også de som 

har det vanskelig og er langt nede på rangstigen.

Maritastiftelsen eier 100% av aksjene i Marita Drift AS 

(organisasjonsnummer 974 460 637). Virksomheten i Marita 

Drift AS er inkludert i denne årsrapporten. Maritastiftelsen eier 

100% av aksjene i Drammensveien 64 A Eiendom AS (organi-

sasjonsnummer 979 713 819), som eier lokalene til butikken i 

Mjøndalen.

M
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2020 var et veldig spesielt år.

Leiv O. Holstad
Grunnlegger og generalsekretær i Maritastiftelsen, Leiv O. Holstad, gikk 

bort 4. mars 2020 etter lengre tids kreftsykdom. Leiv var høyt verdsatt av 

sine kollegaer og venner i Maritastiftelsen, og det enorme nettverket han 

hadde i Norge og utlandet, vitner om hans store hjerte og pågangsmot.

Leiv ledet Maritastiftelsen med en pionerånd i 36 år. Hans visjonære 

lederskap har gjort at Marita er blitt en omfattende virksomhet med ulike 

tiltak. Her kan vi bl.a nevne Maritakafeen (kontaktkafé for rusmisbrukere), 

Marita Brukthandel i Oslo og i Mjøndalen (arbeidstrening), Marita Bo (botil-

bud for ungdom), Elstangen (botilbud for menn), Marita Ung (musikkverk-

sted for ungdom), Marita Women (hjelper kvinner i prostitusjon til å finne 

nytt håp og få en ny start i livet), fengselsarbeid, Marita Drift (tilbyr stillinger 

i byggebransjen) , forebyggende arbeid på skoler (foredrag og Marita 

filmen) og internasjonale prosjekter.

I 1993 tok Leiv initiativ til det som ble Stiftelsen KRAFT, et fellesskap av 

kristne rustiltak, hvor han var styremedlem i mange år. 

Leivs innsats ble anerkjent av mange. I 1999 ble han tildelt Den Krimi-

nalitetsforebyggende pris av Det Kriminalitetsforebyggende Råd. I 2000 

ble han tildelt Stiftelsen UNIs Skadevernpris, og i 2014 mottok han Kon-

gens fortjenstmedalje. 

Pga. Covid-19 ble det dessverre ikke mulig å ha en åpen begravelse 

for Leiv. Når det blir mulig å samle mange mennesker igjen, kommer vi 

sammen med Leivs nærmeste familie til å arrangere en minnesamling som 

blir åpen for alle. 

Covid-19
I mars innførte myndighetene strenge restriksjoner pga. Covid-19. Marita-

stiftelsen måtte stenge deler av virksomheten og permittere mange ansatte. 

Ved hjelp av kreative ansatte klarte vi raskt å finne nye måter å jobbe på 

slik at vi fortsatt kunne bety noe for målgruppene vi jobber med. Maritaka-

feen startet servering utendørs. Botilbudene etablerte egne lokaler med 

kjøkken og bad for beboere som ble syke eller kom i karantene. Marita 

Ung var på tur i skogen og gjennomførte musikkundervisning på Teams. 

Imidlertid måtte bruktbutikkene i perioder være stengt, og vi har også hatt 

perioder hvor vi ikke slipper inn i fengslene. Situasjonen med tiltak for å 

forebygge Covid-19 har preget virksomheten fra mars 2020.
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Administrasjon
Maritastiftelsen har hovedkontor i 

Holstsgt. 6 på Torshov i Oslo. Ad-

ministrasjonen, som i stor grad er 

sammenvevd med informasjonsar-

Navn Stilling Avdeling Ansatt dato Stillingsstr.

Dag B. Jacobsen daglig leder Administrasjon 01.09.1994 100%

Laila Bordøy sekretær Administrasjon 01.03.1994 100%

Evalena Holstad økonomimedarb Administrasjon 01.05.1995 80%

Eva C. Ekelund regnskapsfører Administrasjon 01.01.2001 60%

Anders Olsen Søyseth avd.leder Maritakafeen/gatearbeid 01.01.2004 100%

Randi Søyseth sosionom Brukthandel Mjøndalen 06.09.2004 80%

Stein Erik Mikalsen driftsleder/arbeidsleder  01.07.2004 80%

Nils Rune Kind avd.leder Arbeidstrening 01.07.2005 100%

Tåran Reindal miljøterapeut Marita Bo 18.08.2008 100%

Jan Dørum ANT-konsulent Forebyggende 01.02.2009 60%

Ole Jørgen Reindal miljøaterapeut Marita Bo 01.08.2011 100%

Mathias V. Kristensen miljøarbeider Maritakafé 11.10.2011 80%

Kristin Strandengen avd.leder Marita Women 01.04.2013 80%

Siv Isachsen Holm miljøarbeider Marita Women 01.07.2015 60%

Elise Bakke sosionom Marita Bo 01.09.2015 100%

Silje Omland miljøterapeut Marita Women 01.09.2015 100%

Jan Erik Nilsen avd.leder Fengsel 01.09.2015 100%

Jennifer Dougherty arbeidsleder Brukhandel Mjøndalen 01.01.2016 80%

Bente Gautefald miljøterapeut Marita Women 01.05.2016 80%

Gunn Akerholdt avd.leder Marita Bo Elstangen 01.06.2016 100%

Stig Morten Seierstad foredragsholder/avd.l Foredrag/Marita Drift 01.06.2016 100%

Hardee Dominguez driftsleder Marita Drift 01.01.2017 20%

Lehnnon Dominguez rivnings- og ryddearb Marita Drift 01.04.2017 60%

Susana Campusano renhold Administrasjon 04.04.2017 20%

Tonje Wigstøl miljøarbeider Marita Bo 01.06.2017 50%

John Strømman miljøterapeut Brukthandel Mjøndalen 01.09.2017 100%

Håkon V. Skaug kommunikasjon Administrasjon 01.10.2017 20%

Truls Petter Andersen miljøarbeider Marita Drift 01.10.2017 100%

Ingvill Trydal avd.leder Marita Ung 15.08.2018 30%

Emilia Alfaro miljøterapeut Marita Women 10.06.2019 80%

Michelle Kapstad kommunikasjon Administrasjon 17.06.2019 50%

Erlend M. Kilane miljøarbeider Marita Ung 20.08.2019 30%

Trond Pettersen avd.leder Brukthandel Mjøndalen 01.11.2019 100%

Gunnar Dehli rådgiver Administrasjon 01.11.2019 20%

Jan Martinsen miljøarbeider Marita Bo Elstangen 01.12.2019 100%

Eivind Oftedal miljøarbeider Marita Ung 15.08.2020 30%

Liga Lapinska miljøarbeider Maritakafé 17.08.2020 40%

Bjørn Aksel Ringstad prosjektleder Marita Gjøvik 28.09.2020 80%

Thomas Pyke avd.leder Marita Bo 01.11.2020 60%

beidet, bistår de ulike avdelingene 

og tiltakene i Maritastiftelsen. 

Prosjektutvikling, personal, 

innsamling, vaktmester- og vedlike-

holdsarbeid, og spesielt regnskaps-

funksjonene ivaretas av det som 

ligger under administrasjon.

Maritastiftelsen har følgende be-

manning pr. 31.12.2020:

I tillegg har Marita Drift 12 tilkallingsvikarer. Maritastiftelsen har også en stor gruppe med ulønnede medarbeidere, p.t. ca 250 personer.
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Kjønnslikestilling
• Kjønnsbalanse i virksomheten 

(antall kvinner og menn) 21 kvin-

ner og 30 menn

• Andel kvinner og menn som er 

ansatt i deltidsstillinger (antall el-

ler prosent)

• 24 deltidsstillinger, 13 kvinner og 

11 menn 

• Tilkallingsvikarer, 3 kvinner og 9 

menn

• Andel avdelingsledere – 3 kvin-

ner og 5 menn

• Styret består av 4 kvinner og 3 

menn

• Andel kvinner og menn som er 

midlertidig ansatte (antall eller 

prosent) 0 

• Gjennomsnitt antall uker foreldre-

permisjon for kvinner og menn 

(som har rett til permisjon) 8 uker 

kvinner og 16 uker menn

Styret
Styret i Maritastiftelsen konstitueres i 

årsmøtet. Styremedlemmene velges 

for to år om gangen med overlap-

pende rullering. Dag B. Jacobsen 

møter fast i styret som daglig leder 

av Maritastiftelsen.

I 2020 har stiftelsen hatt følgende 

styremedlemmer:

• Gunnar Dehli, styreleder

• Amy Østertun Geirdal, nestleder

• Jan Dørum, ansattes represen-

tant 

• Sture Angelsen

• Line Holstad

• Anneli Finnema

• Line H. Fielding

Økonomi
Maritastiftelsen finansieres ved bi-

drag fra offentlige tilskudd, stiftelser, 

legater og private givere. Stiftelsen 

har også salgsinntekter for fore-

dragsvirksomhet. Stiftelsens regn-

skap revideres av statsautorisert 

revisor Knut Østbye, Revisorgruppen 

Akershus AS i Oppegård. Marita-

stiftelsen kanaliserer deler av sin 

virksomhet igjennom to heleide dat-

terselskap; Marita Drift AS og Dram-

mensveien 64 A. 1. juni 2011 kjøpte 

Maritastiftelsen 100% av aksjene i 

Drammensveien 64 A AS, som eier 

lokalene for brukthandelen i Mjøn-

dalen. 

I 2020 gikk Maritastiftelsen med 

et overskudd på kr 511 178, Marita 

Drift AS hadde et overskudd på  

kr 528 271 og Drammensveien 64 

A AS hadde et overskudd på kr 79 

988. Årsregnskapet ligger vedlagt 

denne årsrapporten. Dersom dere 

ønsker årsregnskap for Marita Drift 

AS og Drammensveien 64 A, ta kon-

takt med Maritastiftelsen på tlf 22 04 

54 00 eller marita@marita.no.

Primærforebyggende
Maritastiftelsen er særlig kjent for sitt 

forebyggende arbeid mot narkotika 

i norske skoler. Skoleopplegget be-

står i at stiftelsens foredragsholdere 

samler elevgruppene til foredrag og 

samtale. Opplegget gjennomføres 

på ungdomsskoler og videregående 

skoler, konfirmantgrupper, ungdoms-

foreninger eller andre forsamlinger. 

Mange skoler arrangerer foreldremø-

ter i tilknytning til besøket i skoleklas-

sene. Jan Dørum jobber forebyg-

gende over hele landet på skoler og 

konfirmantgrupper i tillegg til at han 

også besøker ulike menigheter og in-

formerer om Maritastiftelsens arbeid.

Maritanytt
Som et ledd i Maritastiftelsens infor-

masjonsvirksomhet utgis tidsskriftet 

Maritanytt tre ganger i året.

Bladet prioriteres som et selv-

stendig rusforebyggende tiltak, og 

inneholder nyhetsstoff og aktuelle 

saker fra området narkotika-sam-

funn-kriminalitet, foruten rapporter 

fra stiftelsens aktiviteter. Bladet 

bringer også historiene til tidligere 

misbrukere som forteller hvordan de 

kom ut av narkotikamisbruket. Ma-

ritanytt har et opplag på 5 000 som 

distribueres til våre abonnenter, og 

av våre oppsøkende team i feng-

selsarbeidet, på Maritakafeen og på 

gata. I tillegg deles bladet ut ved 

skolebesøk og i menigheter.

www.marita.no
Maritastiftelsen ønsker at internett-

sidene www.marita.no skal fungere 

som et effektivt redskap i det fore-

Jan Dørum er en av 
foredragsholderne 

i Marita.
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Noen tall for 2020: 

Totalt antall

gjester registrert: .................. 8028

Antall kvelder med

registrert aktivitet: .................. 197

Snitt gjester/kveld: ............... 41

I 2020 har vi registrert ca 2053 

samtaler.

Også dette året har vi hatt prak-

tikanter/hospitanter i kortere eller 

lengre praksis fra diverse høgskoler. 

Noen har fortsatt etter praksistiden 

og blitt frivillige medarbeidere. Prak-

siselevene har deltatt på kafeen, i 

det oppsøkende arbeidet på gata og 

i fengslene. 

Kontaktkafeen drives av ansatte 

og frivillige. Anders Søyseth er leder 

av kafeen. De frivillige er organisert 

i team som driver kafeen etter en 

skiftplan. Flere menigheter i Oslo bi-

drar med team. Vi har rundt 70 aktive 

frivillige på kafeen. 

Pga koronapandemien slapp vi 

i perioden 16. mars og til et stykke 

ut i mai ikke gjester inn i kaféloka-

let. All servering foregikk utendørs 

ved inngangspartiet. Resten av året 

har vi latt et begrenset antall gjester 

komme inn på omgang, med regis-

trering og nummererte plasser. Vi har 

møtt stor forståelse for tiltakene blant 

gjestene og de har vært veldig sam-

arbeidsvillige og tilpasningsdyktige. 

Vi har også hatt tett dialog med Oslo 

kommune knyttet til smitteverntiltak i 

løpet av året.

Marita Women/Marita 
Kvinnekafé
Maritakafeen og det oppsøkende 

arbeidet innbefatter også tilta-

ket ”Marita Women”, et arbeid der 

utenlandske kvinner i prostitusjon 

er målgruppe og målet er hjelp til 

endring av liv gjennom en ny karriere. 

De ulike arbeidsområdene i Marita 

Women er oppsøkende virksomhet 

knyttet til gateprostitusjon, Marita 

Women’s Nightcafé og Afternoon 

Café og oppfølging av kvinner. 

Teamet fra Marita Women har 

gått oppsøkende en kveld i uka, 

hvor hovedfokuset er relasjonsbyg-

ging og å bygge tillit til målgruppen. 

Vi prøver å motivere og gi håp til 

kvinnene at endring er mulig om de 

ønsker det og oppmuntrer de som 

tenker å dra til hjemlandet og finne 

annen jobb til å gjøre det. Flere av 

kvinnene har vi kjent i mange år, 

men vi møter også stadig nye kvin-

ner i gateprostitusjon.

Siden 2010 har vi holdt Marita-

kafeen åpen hver natt til fredager (kl 

24:00-03:00) for kvinner i gate-pro-

byggende og informative arbeidet 

mot narkotika. Samtidig skal det 

være lett for nye brukere å finne fram 

til våre tjenester. Det offentlige, reha-

biliteringsinstitusjoner og andre som 

kjøper tjenester av oss, skal kunne 

bruke våre websider for å orientere 

seg om de muligheter som finnes i 

Marita.

Myndighetskontakt
Maritastiftelsen har bred kontakt til 

det politiske miljø, aktuelle departe-

menter og direktorater. Vår grunn-

leggende holdning er at rusfrihet og 

frihet fra vanedannende medikasjon 

(A- og B-preparater) må være målet 

vedrørende narkotika og sosial- og 

helsespørsmål. Dette er i overens-

stemmelse med tidligere uttrykte 

offisielle målsettinger fra politiske 

myndigheter. I 2020 har Maritastiftel-

sens narkotikapolitiske synspunkter 

blitt presentert gjennom Stiftelsen 

KRAFT.

Maritakafeen
Maritakafeen er en kontakt- og moti-

vasjonskafé. Den ble åpnet i januar 

1996 og ligger i Oslo sentrum i områ-

det der rusmisbrukere og mennesker 

med prostitusjonserfaring samles. 

I perioden 1996-2011 lå kafeen i 

Prinsensgt. 6. I januar 2012 flyt-

tet vi inn i nye lokaler i Tollbugt. 11. 

Formålet med tiltaket er å gi omsorg 

til rusmisbrukere og prostituerte i en 

fortvilet livssituasjon, samt motivere 

og legge til rette for tiltak som fører 

inn i et meningsfylt liv uten behov for 

vanedannende medikasjon. Kafeen 

holder åpent på kveldstid. 

På dagtid drives individuell opp-

følging. Med utgangspunkt i kafeen 

driver Maritastiftelsen oppsøkende 

gatearbeid. Virksomheten gir Ma-

ritastiftelsen en bred kontaktflate i 

rusmisbruker- og prostitusjonsmiljøet  

i Oslo sentrum. Målsettingen er å 

motivere til positiv livsendring, som 

bl.a. kan dreie seg om avrusning og 

rehabilitering.
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stitusjon. På slutten av 2012 begynte 

vi å holde Maritakafeen åpen også 

onsdag ettermiddag kl 15:00-17:00 

for målgruppen, og i september 

2017 startet vi opp med nattkafé 

også natt til onsdager.

 Pga Covid-19 og restriksjoner 

fra myndighetene, ble det vanske-

lig å ivareta smittevernstiltak  som 

smittesporing i forhold til de ulike 

kundene som kvinnene hadde kon-

takt med. Vi valgte derfor å stenge 

kafeen fra mars til august da det var 

en uoversiktlig situasjon, og lokalet 

gav liten plass til smittevernstil-

tak som holde lang nok avstand til 

hverandre, men vi fortsatte med 

oppsøkende arbeid og individuell 

oppfølging.  

Som et resultat av kontaktska-

ping gjennom det oppsøkende 

arbeidet i løpet av 2020, har vi fulgt 

opp noen kvinner enkeltvis med 

ulike behov. Vi ønsker å motivere 

til endring av liv og hjelper de som 

ønsker det med praktiske ting som 

skriving av CV og søknader og finne 

ut om diverse rettigheter, informa-

sjon om andre hjelpetiltak eller å ta 

de med på gudstjeneste i en menig-

het og andre aktiviteter. 

I løpet av 2020 har 16 frivil-

lige medarbeidere vært i Marita 

Women-teamet, de fleste over lang 

tid. De frivillige har hovedsakelig 

vært involvert i det oppsøkende 

arbeidet på kveldstid samt på 

Marita Women’s Night café. Team-

medarbeiderne har ulik nasjonalitet 

og språkkunnskaper, som er en 

fordel for å bli kjent og bistå kvin-

nene, ettersom vi møter mange 

ulike nasjoner og språk. Foruten 

engelsk, har vi medarbeidere som 

prater flytende bulgarsk, spansk, 

tysk og fransk. Ei av de frivillige har 

tidligere selv jobbet i prostitusjon 

og er en kjemperessurs i kommuni-

kasjon med kvinnene som jobber i 

prostitusjon. Hun har også årelang 

jobberfaring fra andre prostitu-

sjonstiltak.

Marita Women, Prosjekt Ny 
karriere, fase 2
Høsten 2010 startet vi samarbeid 

med Nav Grünerløkka Sosialtje-

neste/Oslopiloten om tilbud for 

arbeids-praksis med utvidet opp-

følging for reflektanter. Reflektanter 

er en gruppe som har midlertidig 

lovlig opphold i Norge for en seks 

måneders periode. De er i en situa-

sjon der de reflekterer over eget 

liv og veien videre og kan derfor 

være mer motivert for endring av 

livssituasjon.  Programmet består 

av tett oppfølging av reflektanter i 

arbeidspraksis i Maritastiftelsens 

bruktbutikk. 

Det er lagt opp til at de fleste 

deltakerne skal arbeide et par 

dager ukentlig i butikken og ha ca 

fem timers arbeidsdag. Vi prøver å 

være fleksible med arbeidstid og 

arbeidsdager, tilpasset reflektantens 

situasjon. Dessuten må kapasitet og 

antall deltakere tilpasses butikkens 

kapasitet generelt, i tett dialog med 

leder av Maritabutikken. 

Det er alltid litt godt å 
spise når Marita har 
samlinger i fengslene

Dette året har vært spesielt for 

oss som jobber med deltakere i ar-

beidspraksis i M&E Secondhand. På 

grunn av pandemien har butikken 

vært stengt i perioder, ansatte har 

vært permittert. Ved gjenåpning har 

det vært med strenge smitterverntil-

tak for å kunne gjennomføre arbeids-

praksis. Dette har resultert i at vi ikke 

har hatt kapasitet eller mulighet til 

å ta imot mange deltakere på en 

gang. I løpet av året har vi derfor kun 

hatt tre kvinner i arbeidspraksis hos 

oss, gjennom samarbeidet med 

HTSO (Nav Grünerløkka).

Fengselsarbeid
Maritastiftelsen besøker regelmes-

sig de fem fengslene i Oslo-området, 

Ravneberget, Halden, Eidsberg, 

Kroksrud, Trøgstad, Gjøvik og Bastøy 

fengsel. Kirketjenerne sørger for te 

og kaffe og vi har med kaker. Samlin-

gene starter med sosialt samvær og 

avsluttes med sang, undervisning fra 

Bibelen og deling av livserfaringer. 

Besøkene er en viktig del av moti-

vasjonsarbeidet for å inspirere til et 



2020
MARITASTIFTELSEN ÅRSRAPPORT

SIDE 8

nytt liv uten rus og kriminalitet. Disse 

samlingene følges opp med jevnlige 

besøk og individuelle samtaler for 

dem som ønsker det.

Mange ønsker i en eller annen 

form å ha Maritastiftelsen som en 

del av sitt positive nettverk i tillegg til 

å kunne bo sammen med oss etter 

endt soning. Maritastiftelsens bo- og 

arbeidsfellesskap, Elstangen Gård, 

er med på å gi fengselsarbeidet en 

seriøsitet og goodwill i flere og flere 

sammenhenger. 

Flere personer er hjulpet til rette i 

nye sosiale miljøer etter endt soning. 

Maritastiftelsens medarbeidere har 

også vært sammen med de innsatte 

i forbindelse med permisjoner. Det 

fokuset vi de siste årene har hatt mht 

oppfølging av enkeltinnsatte ser vi 

er rett prioritering. Jobbingen med 

den enkelte er både tid- og ressurs-

krevende, men det gir også mye mer 

uttelling både for den innsatte, vi 

som jobber i fengslene, og rent kri-

minalpolitisk. Prestene uttrykker sin 

takknemlighet for det tette samarbei-

det med Maritastiftelsen.

Sum deltakere på alle samlinger 

i 2020 til sammen er ca 685. Dette 

er ikke unike deltakere. Vi har hatt 

57 gudstjenester fordelt på de ulike 

fengslene Marita-stiftelsen har avtale 

med. Vi har også hatt 8 bibelgrup-

per á 1 - 1,5 timer pr gang. Dette 

gjennomføres ved Ullersmo Fengsel.  

Permisjonsfølge omgjort til timer er 

ca 16 timer. Enkeltbesøk dette året er 

32 besøk á 2 timer pr besøk. 

Vi har ikke deltatt på Service-

torg eller Åpen dag i 2020 pga 

koronarestriksjoner og nedstenging i 

fengslene.

Bruktbutikker
Maritastiftelsen driver bruktbutikker 

både i Oslo og Mjøndalen. Disse 

fyller en viktig funksjon i arbeids-

treningen, og hovedhensikten med 

butikkene er muligheten for arbeids-

plasser til tidligere rusmisbrukere 

og innsatte, og for vanskeligstilt 

ungdom (se Marita Ung). I det 

daglige erfarer vi at arbeidstre-

ning også handler mye om å bygge 

menneskers livsmestring på mange 

andre måter. Det sosiale og hold-

ningsskapende arbeidet blir derfor 

helt essensielt. I desember 2018 

åpnet vi en brukthandel på Ensjø 

i Oslo i samarbeid med Erikshjäl-

pen, Sverige. Denne brukthandelen 

er registrert som en egen stiftelse; 

Stiftelsen Maritastiftelsen & Eriks-

hjälpen Second Hand. Les mer på 

http://mesecondhand.no/.

Arbeidstreningstilbudet omfatter 

tre hovedområder: Arbeidstrening – 

Veiledning – Utvidet oppfølging. Vi 

tror og erfarer at det gir best resultat å 

jobbe med disse områdene parallelt. 

Målet for avd. arbeidstrening er å 

støtte og hjelpe mennesker på deres 

vei inn i- eller tilbake til jobb, skole 

eller andre planlagte tiltak. Dette gjør 

vi ved å tilby arbeidstreningsplasser 

innen ulike arbeidsfelt med tett og 

utvidet oppfølging fra våre arbeids-

ledere. Dette året har vi hatt mennes-

ker i arbeidstrening innen butikkdrift, 

lager, transport, byggvedlikehold og 

vaktmestertjenester. Vår utvidede 

oppfølging foregår både i og utenfor 

arbeidstid og bidrar til å sikre den 

enkeltes ønskede utvikling og nett-

verksbygging. 

Alle som er i arbeidstrening i 

Maritastiftelsen har to kontaktper-

soner. En arbeidsleder som jobber 

sammen med brukeren på arbeids-

plassen som er ansvarlig for daglig 

tilrettelegging og læring i arbeidet, 

og en veileder som også fungerer 

som kontaktperson ifht NAV, ansvars-

gruppe m.m.

Arbeidslederen samarbeider tett 

med den enkelte deltaker og har 

på slutten av hver arbeidsdag en 

evalueringssamtale sammen med 

brukeren. Her evalueres innstilling 

og innsats i forhold til målsettinger. 

Dette føres i en dagsrapport og gir 

et meget godt bilde av den enkeltes 

faglige og personlige utvikling. 

Veilederen har ansvar for å gjen-

nomføre oppfølgingssamtaler og 

Et lite glimt fra 
bokavdelingen i 
brukthandelen i 
Mjøndalen.

Fra vår nye 
second hand-butikk  
på Ensjø.
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tilrettelegge for vekst og utvikling  

på de områder som ikke bare har 

med selve arbeidet å gjøre. Oppføl-

gingssamtaler skjer i arbeidstiden, 

både med og andre ganger uten 

arbeidsleder til stede. Her evalueres 

utvikling ifht mål og sammen leg-

ges plan og mål videre både for det 

praktiske arbeidet og på andre rele-

vante områder. Veileder er ansvarlig 

for oppfølgingen både i og utenfor 

arbeidstid. 

Prosjekt Ny karriere, som ble 

startet av Marita Women rett før nytt-

år 2010, har fungert meget bra. Her 

tilbyr vi arbeidstrening spesielt tilret-

telagt for utenlandske prostituerte 

og ofre for menneskehandel. ”Ny 

karriere” og et oppfølgings-tilbud 

til jenter som er ute/vil ut av prosti-

tusjonsvirksomhet, har som mål å 

hjelpe de tilbake i jobb i hjemlandet.

Mjøndalen – Brukthandelen har 

vært i drift siden 2011, og omsetter 

klær, bøker, møbler og annet inven-

tar. En av utfordringene til de som er 

i arbeidspraksis hos oss er å skape 

nye positive nettverk.

Utenfor arbeidstiden ønsker vi 

å knytte til oss flere frivillige medar-

beidere som kan bli en del av deres 

nye nettverk. Vi har et tett samarbeid 

med menighetene i nærmiljøet som 

er med som frivillige i selve arbeidet 

og dette gir mulighet for nye bekjent-

skap og relasjoner. Det åpner mulig-

heter for at deltakerne kan velge å 

kople seg til ulike sosiale fellesskap 

og aktivitetsarenaer som kan hjelpe 

dem videre. Erfaringsmessig kan 

noen trenge gode voksne rollemo-

deller som kan støtte dem i situasjo-

ner som oppstår.

Avdelingen har fem ansatte, og 

det har vært 68 frivillige medarbei-

dere i butikken dette året. De frivil-

lige har deltatt i vareutpakking, ren-

hold, kundebehandling og rydding.

Ved årets slutt hadde vi 12 

personer i arbeidspraksis. I løpet 

av året har totalt 35 personer vært 

i praksis. Av de 21 som ikke lenger 

er i praksis, har tre gått videre i 

utdanning, seks gått videre i jobb, 

fem personer har avsluttet sine tiltak 

mens de øvrige syv har gått videre i 

planlagt aktivitet.

20. mars ble virksomheten 

stengt ned som følge av korona-

pandemien. Dette medførte at all 

aktivitet stoppet opp og alle prak-

sisavtaler ble satt på vent i påvente 

av muligheten for å kunne åpne opp 

igjen. I medio mai kunne vi igjen 

åpne opp, men med mange tilpas-

ninger og tiltak. Noen praksisavta-

ler kunne starte igjen, mens andre 

måtte avvente klarsignal fra de 

instansene praksiskandidatene var 

utsendt fra. Tiltak/tilpasninger som 

ble gjort var utplassering av smit-

tevernutstyr, skilting og oppmerking 

om smittevern, samt ommøblering 

av arbeidsrom for å kunne ha god 

nok avstand mellom hver arbeids-

stasjon. Begrenset antall arbeidere 

pr. avdeling samtidig for å kunne 

overholde avstanden mellom den 

enkelte arbeider. I tillegg har flere 

av våre frivillige medarbeidere valgt 

å ikke bidra, da de selv er i risikoso-

nen for å kunne få store helsemes-

sige utfordringer om de skulle bli 

smittet. Kafeen er fortsatt stengt, da 

det ikke lar seg gjøre å imøtekomme 

avstandskravene. Når kandidater 

fra kriminalomsorgen ikke kunne be-

nytte offentlig transport, igangsatte 

vi å hente og bringe disse hver dag.

Marita Ung
Marita Ung har ungdom fra 15-23 år 

som målgruppe, og har hovedfokus 

på de ungdommene som beveger 

seg i Oslo sentrum. Vi har sett et 

behov for at disse ungdommene blir 

fulgt opp, da flere av dem kommer 

fra belastede hjem og står i fare for 

å havne i miljø preget av rus- og kri-

minalitet. Marita Ungs hovedtiltak for 

å oppnå sitt mål er musikkverksted 

hver tirsdag, der ungdom kan kom-

me og få gratis bandundervisning i 

et rusfritt og mestringsfremmende 

miljø. Ungdommene som deltar får 

også et gratis måltid, og mulighet for 

ytterligere oppfølging ved behov. 

Marita Ung driver også kafé hver 

fredag i kulturhuset Sub Scenes 

lokaler i Rosenkrantz gate 17. I tillegg 

reiser Marita Ung på helgeturer der 

ungdommene kan delta, og dagsturer 

med ulike aktiviteter, slik som f.eks 

paintball og aking. I 2020 har det blitt 

gjennomført 27 musikkverkstedkvel-

der, 20 kafé-kvelder, én helgetur og 

Marita Ung og 
musikkverkstedet 
på Sub Scene
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to dagsturer. Koronarestriksjonene 

gjorde at to av de planlagte turene 

måtte avlyses. Ungdommene gir ut-

trykk for at disse turene er viktige for 

dem, både på grunn av det sosiale 

og det å få reise ut av byen, og at de 

får få andre inntrykk enn hverdagen i 

Oslo. Vanligvis har vi to semesterkon-

serter pr år, men i år måtte vi avlyse 

begge pga korona, men vi har hatt 1 

studioinnspilling i stedet.

Restriksjonene gjorde at vi måtte 

tenke nytt om våre tilbud og følge 

opp ungdommene på alternative 

måter. Vi fulgte opp ungdom over 

sosiale medier og tilbud om en-til-en-

samtaler utendørs. Da vi startet opp 

med musikkverkstedet igjen i mai, ble 

målet om semesterkonsert endret til 

å spille inn en låt i studio i stedet. Vi 

engasjerte lydtekniker fra Sub Scene 

til å spille inn og mikset låten.    

I periodene med mye smitte, har 

Sub Scene gitt oss tilgang til hele 

lokalet slik at vi kunne ha øvingene 

oppe i salen/kafeen i stedet for ban-

drommet. Slik har vi fått god plass 

til å holde avstand og kunne drive 

musikkverkstedet på en forsvarlig 

måte. 

Fra august til november kunne vi 

holde musikkverkstedet som normalt 

og fredagskafeen var også åpen. 

Vi fikk både arrangert Åpen Scene, 

filmkveld, og konserter i regi av Sub 

Scene i dette tidsrommet. Arrange-

mentene ble gjennomført med gode 

smittevernrutiner, og deltakerne ut-

trykte at de opplevde det som trygt 

å være der.

Vi har i 2020 hatt musikkverksted 

for 14 ungdommer i uken. Fredags-

kafeen på SubScene samler 10-20 

ungdommer pr uke.

I 2020 måtte stenge våre tiltak 

deler av våren og høsten som følge 

av koronarestriksjoner i Oslo.  Dette 

påvirket antall brukere og samlinger.

Marita Ung har blitt veien ut av 

rusmisbruk for noen, mens for andre 

har det vært med på å forhindre 

en mulig ruskarriere. Individuelle 

veiledningssamtaler tilbys, og det 

blir arrangert turer og fritidsaktiviteter, 

Rekrutteringen av ungdommene til 

Marita Ung skjer via oppsøkende ar-

beid, NAV, sosialetaten og gjennom 

venner som allerede er i Marita Ung-

systemet. Over tid opparbeides tillit 

som fører til vennskap og trygghet. 

Det har vist seg at flere av 

ungdommene ønsker videre oppføl-

ging og arbeidstrening. Marita Ung 

samarbeider med NAV, psykiatrisk 

ungdomsteam og sosial- og barne-

vernskontorer. 

I 2020 har vi hatt tre praksisstu-

denter fra NLA Høgskolen Staffeldts-

gate, én på vårsemesteret og to på 

høstsemesteret. Praksisstudentene 

får i sin praksis relevant erfaring 

fra arbeid med musikk og ungdom. 

Studentene utgjør i tillegg en god 

ressurs i arbeidet, både musikalsk 

og sosialt, og bidrar til at vi kan følge 

opp ungdommene enda bedre. 

I 2020 har vi også hatt sam-

arbeid med en student fra Oslo 

Kreative Fagskole, som gjennom 

studiet sitt har startet opp et platesel-

skap. Hun har tilbudt ungdommene 

på musikkverkstedet veiledning og 

oppfølging på ungdommenes egne 

musikalske prosjekter, for eksempel 

tips om musikkbransjen, søknads-

skriving, tilbakemelding på låter og 

øvrige spørsmål ungdommene har.

Vi har også frivillige som hjelper 

til i fredagskafeen og i gjennomførin-

gen av Åpen scene. De frivillige job-

ber i kaféen eller som scenetekniker, 

vakt, billettør mm. På hver Åpen sce-

ne engasjeres det rundt fire frivillige. 

De frivillige er også med å arrangere 

ulike aktiviteter på fredagene, som 

filmkveld og mariocart-turnering.
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Vår metode for å oppnå tiltakets 

mål er å skape en rusfri arena i et om-

råde der ungdommene allerede be-

veger seg. Vi ønsker at ungdommene 

skal få en mulighet til å skape seg et 

nytt nettverk, og ha voksne tilgjenge-

lige som de kan snakke med. Vi tror 

at det å gi ungdommene en mulighet 

for mestring gjennom musikk, og en 

arena de kan være seg selv er med 

og forebygger en inngang i rus- og 

kriminalitetsmiljø. Vi er stadig opptatt 

av å videreutvikle oss, og finne krea-

tive måter å kunne gjøre mer for disse 

ungdommene. 

Ungdommene og de frivillige 

er med på planleggingsmøter for 

semesteret, og får være med å legge 

rammene for hva semesteret skal 

inneholde. Vi ønsker at ungdommene 

skal oppleve å være med og legge 

premissene for aktivitetene. Noen av 

ungdommene har også fått opplæ-

ring i kafeen og bruker fredagene 

som en slags arbeidstrening. Det ble 

også gjennomført en brukerundersø-

kelse høsten 2020.

Marita Bo
Marita Bo er et botilbud rettet mot 

motivert ungdom fra 18–23 år som 

er i en vanskelig livssituasjon. Marita 

Bo vil være med på å gjenoppbygge 

ungdommer slik at de kan stå rustet 

til å ta ansvar for eget liv gjennom å 

ta gode valg, oppleve mestring og bli 

tryggere på seg selv. 

Vi fokuserer på botrening, som 

bl.a. innebærer økonomi, kosthold, 

hygiene, sosial trening og rengjøring. 

Intensjonen for arbeidet er å forebyg-

ge kriminalitet og rusmisbruk blant 

ungdom og hindre tilbakefall, forbe-

dre mulighetene til å få jobb/utdan-

nelse, oppmuntre den enkelte til å tro 

på seg selv og den de er, oppdage 

sine talenter og erfare positive fritids-

opplevelser samt å bygge positive 

nettverk. Alle i Marita Bo får tett opp-

følging av ansatt, en kontaktperson. 

Marita Bo jobber mot at alle beboere i 

tiltaket skal være i en form for aktivitet 

på dagtid. Dette kan være i form av 

skolegang, ordinært arbeid, arbeids-

praksis/trening via Nav, tiltak i regi av 

Maritastiftelsen og lignende. 

Marita Bo består av en gutte- og 

en jenteavdeling med fire plasser 

på hver avdeling. Sammen med 

ungdommene bor det i tillegg tre 

ansvarspersoner i hver avdeling. An-

svarspersonene har som hovedfokus 

å være miljøskapere i botilbudet. De 

har ansvar for å ta initiativ til felles-

aktiviteter i løpet av uka. Konkret kan 

dette innebære sportslige aktivite-

ter, kino, filmkvelder, baking, aketur, 

brettspillkvelder, konserter, juleverk-

sted med mer. Ansvarspersonene 

skal dessuten være delaktig på 

husmøter samt være gode forbilder 

i hverdagen gjennom levesett og 

verdier. For noen av ungdommene 

har ansvarspersonene blitt en del 

av deres vennenettverk. Dette viser 

seg å være en effektiv måte å jobbe 

på med tanke på nettverksbygging, 

det også er en fin måte å øve seg på 

sosial trening med og omgås andre 

på egen alder fra et annet miljø.  

I løpet av 2020 har det bodd 9 

ulike ungdommer på Marita Bo. Til 

sammen har de bodd 1867 døgn, 

noe som tilsier et belegg på 70 % 

(2920 døgn = 100 % belegg). Vi ser 

noe av reduksjonen av belegg i sam-

menheng med nedgangen i hen-

vendelser som kan ha sammenheng 

med reduksjon i aktivitet i hjelpeap-

paratet og nedstengning knyttet til 

koronapandemien.

En dag i uken arrangeres det 

fellesmiddag. Fordi dette er et sam-

lingspunkt ønsker vi at alle, både 

beboere og ansvarspersoner, skal 

delta. Ansatte har ansvaret for gjen-

nomføringen, men beboerne er de-

laktige og hjelper ofte til. Hver tredje 

onsdag er det husmøte etter fel-

lesmiddagen. Her tas det opp saker 

som er knyttet til det å bo sammen. 

Møtet ledes av en ansatt. I tillegg til 

fellesmiddagen, arrangeres det én 

dag i uken frivillig felles kveldsmat 

for alle beboere og ansvarspersoner. 

I motsetning til fellesmiddagen er det 

her åpenhet for å invitere med seg 

andre i sitt nettverk. Her er en ansatt 

sammen med en ansvarsperson an-

svarlig for gjennomføringen, men får 

ofte hjelp av beboerne til å forberede 

kveldsmaten. Hver uke skal alle som 

bor i etasjene ha fullført vaskeoppga-

ver, noe som er viktig for både felles-

skapet (at alle gjør sin del), vedlike-

hold av bygg og hygiene. 

I løpet av året har det vært ar-

rangert to obligatoriske helgeturer 

for alle beboere og ansvarsperso-

ner. I tillegg har det vært arrangert 

dagsturer og aktiviteter som er frivil-

lig å være med på for beboerne og 

ansvarspersonene. 

Det har vært arrangert tre te-

makvelder i løpet av året i Marita Bo. 

Dette er obligatorisk for alle bebo-

ere og ansvarspersoner. Kveldene 

innebærer at vi inviterer foredrags-

holdere som forteller om et tema, 

hvor vi deretter snakker og reflekterer 

rundt innholdet. Temaene som tas 

opp kan være aktuelle, praktiske og 

informative.

Vi har opplevd at temaene på te-

makveldene har vært engasjerende, 

hvor deltakerne har blitt bedre kjent 

med både seg selv og de andre i 

fellesskapet. 

Både beboerne og ansvarsper-

sonene følges opp av de ansatte 

i Marita Bo. Alle ungdommer som 

flytter inn får sin egen kontaktperson 

(ansatt) som også har jevnlige sam-

taler med ungdommen om behov, 

utfordringer, mål, grensesetting og 

utvikling. 

Det er seks ansatte i Marita Bo. 

Avd.leder sitter i en nettverksgruppe 

med andre som jobber med fore-

byggende tiltak rettet mot barn og 

unge i Oslo. Initiativ til gruppen ble 

tatt av gatepresten i Oslo, men er nå 

delegert videre til SALTO koordinator 

i sentrum av Oslo. 

Ansvarspersonene (6 stk) utfører 

mye frivillig arbeid på Marita Bo. Vi 
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har beregnet at hver ansvarsperson 

gjennomsnittlig utfører 2 timer frivillig 

arbeid hver dag. 

I tillegg utfører temaholderne på 

temakveldene et frivillig arbeid som 

utgjør omtrent 15 timer.

Marita Bo/Women
Siden 2017 har Maritastiftelsen hatt 

et bofellesskap med oppfølging 

for kvinner. Boligen har hemmelig 

adresse og er ikke åpent for andre 

enn de med tilknytning til huset. I 

tillegg til ansatte i turnus, bor det 

tre studenter der som fungerer som 

ansvarspersoner. Engasjerte frivil-

lige deltar i huset sammen med 

ansatte med egne aktivitetskvelder 

ukentlig, med felles middag og 

norskundervisning en gang i uka 

og en frivillig stiller opp en helg i 

mnd. Ved årsskiftet bor det to kvin-

ner i huset. Våre oppfølgingstiltak 

har bestått i noe botrening, støt-

tesamtaler, og ulik type bistand 

i forhold til andre instanser. Vårt 

fokus har vært at kvinnene skal 

føle seg trygge og at de opplever 

at de har en egenverdi. Vi jobber 

mot at de gjenvinner kontroll i eget 

liv samtidig med at de har noe me-

ningsfylt å gjøre i hverdagen og på 

den måten opplever mestring. Vi 

har i dette året erfart et svært godt 

samarbeidsklima mellom oss og de 

andre aktuelle aktører som følger 

opp kvinnene i refleksjon, noe som 

er helt avgjørende for at vi skal 

kunne være i stand til å bidra med 

helhetlig hjelp til en gruppe kvinner 

som har svært sammensatte og 

komplekse utfordringer i sine liv.

Marita Bo/Elstangen Gård
Elstangen Gård er et bofellesskap for 

menn, som skal hjelpe folk tilbake til 

arbeidslivet og en sunn bosituasjon. 

Det er et tilbud til de som trenger 

botrening og arbeidspraksis, og som 

har en motivasjon og ønske om å 

komme seg ut av kriminelle miljøer 

eller vaner som setter dem i fare 

for marginalisering og utenforskap 

i arbeidslivet og samfunnet forøvrig. 

Tilbudet er åpent for menn fra 18 år 

og oppover, og det er ønskelig med 

en blanding av aldersgrupper. Stedet 

er rusfritt og alle som bor her skal ha 

noe å gjøre på dagtid. Maritastiftelsen 

har flere arbeidstreningsarenaer hvor 

beboerne kan få mulighet til å begyn-

ne i arbeidspraksis, hvor avdelingen 

Marita Drift er den arbeidsplassen 

som ligger nærmest botilbudet. Ma-

rita Drift er en avdeling i Maritastiftel-

sen, hvor de ansatte jobber sammen 

med deltakerne i arbeidspraksis og 

gjør praktisk arbeid etter bestilling. 

Dette kan være rivearbeid, rydding, 

flytting, maling, transport og annen lo-

gistikk. Her kan også deltakerne få en 

mulighet til fast ansettelse på sikt, og 

dette er for mange en sterk motiva-

sjon til å ta arbeidet på alvor og holde 

på en god arbeidsdisiplin.

Marita Bo Elstangen strekker seg 

mot å være et bofellesskap som deler 

hverdag og hvor alle bidrar inn i det 

praktiske og sosiale. Vi ønsker å være 

et ettervern og en øvingsarena hvor 

man får hjelp til å håndtere det so-

siale, bolig og arbeid. Bofellesskapet 

skal også fungere som et trygt hjem i 

en sårbar periode, hvor beboerne blir 

en del av et utvidet familieliv, lærer å 

leve sammen, ta hensyn til hveran-

dres forskjeller, bidra til fellesskapet 

og drifte et hjem. Oppfølgingen skjer 

etter individuell plan og vurdering av 

behov i samarbeid med hver beboer, 

hvor oppgaver og ansvar blir lagt et-

ter evne. Beboere følges opp av både 

ansatte og ansvarspersoner på ukent-

lig basis. Det arrangeres middag fast 

på huset fem ganger i uka, i tillegg til 

øvrige aktiviteter og turer. 

Det har i 2020 bodd 10 personer 

på Marita Bo Elstangen. Tiltaket er pr 

dags dato fullt, hvor tre av beboerne 

gjennomfører/har gjennomført straff 

ved botilbudet i samarbeid med krimi-

nalomsorgen - enten §16 Gjennomfø-
ring av straff utenfor fengsel eller §12 

Gjennomføring av straff i institusjon, jf. 

Straffegjennomføringsloven kapittel 3: 

Fengselsstraff, forvaring og straffe-
rettslige særreaksjoner.

Marita OppTur
Marita Opptur er en supplerende 

tjeneste som sikter mot ferie og fritid. 

To ganger i året arrangeres obligato-

risk tur for alle beboere og ansvars-

personer. De ansatte har ansvaret for 

planleggingen og gjennomføringen 

av turene, og det er alltid minst fire 

ansatte med på disse turene. Et 

overordnet mål for Marita Opptur i 

Utsnitt fra de flotte 
uteområdene på 
Elstangen Gård
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2020 var å utvide helårsprogrammet 

med aktiviteter og turer for alle bru-

kere i Maritastiftelsens ulike avdelin-

ger. Pga koronapandemien ble det 

dessverre vanskelig å gjennomføre 

store arrangement/turer, og det har 

heller vært fokus på å styrke felles-

skapet i de enkelte avdelingene. 

Marita Ung, Marita Bo Elstangen, 

Marita Women og Marita Brukthandel 

Mjøndalen har i 2020 arrangert 

bl a overnattingsturer og hytteturer 

og aktivitetsdager som skøytedag, 

slalomdag og bowling.

Marita Drift
Marita Drift er en underleverandør 

til byggbransjen spesialisert innen 

riving. Her ansetter vi mennesker

som er ferdig med arbeidstrening 

og som ønsker en karriere innen 

byggbransjen. Marita Drift jobber ut 

mot entreprenører og tilbyr tjenester 

innen riving, sjauing, manuell skogs-

hogst og flytting, og kundekretsen er 

voksende. Spesielt samarbeidet med 

Hande Bygg, Selvaag Eiendom AS 

og Seierhus har vært viktig for Marita 

Drift. Avdelingen har fem ansatte.

Stiftelsen KRAFT
er et nettverk av flere organisasjoner 

i Norge med rehabiliterings- og hjel-

petiltak for rusavhengige. Maritastif-

telsen er en del av Stiftelsen KRAFT 

og var også med på å grunnlegge 

organisasjonen. Gjennom dette 

nettverket kan vi gi et tilbud som er 

tilpasset den enkeltes behov både 

geografisk og individuelt. 

Gjennom Stiftelsen KRAFT sam-

arbeider Maritastiftelsen med Mercy 

House, Stiftelsen Shalam, Stiftelsen 

P22, 22 B, Storstua Omsorg- og kon-

feransesenter og Filadelfia Omsorgs-

senter. Samarbeidet innebærer at 

Maritastiftelsen kan formidle kontakt 

vedr. plass for avrusing og rehabilite-

ring ved de samarbeidende sentrene.

Internasjonal virksomhet
Et internasjonalt arbeid drives i Ser-

bia. Maritastiftelsens internasjonale 

aktiviteter:

 Serbia: I 2015 restartet Marita-

stiftelsen det forebyggende arbeidet 

på Vest-Balkan. Først ute er Serbia, 

hvor det er team som reiser rundt 

på skoler. Behovet for denne typen 

virksomhet er enormt, og i et land så 

preget av håpløshet som Serbia har 

vært i perioden etter krigen i det tidli-

gere Jugoslavia, er vitnesbyrdet til de 

tidligere narkomane som har kommet 

ut av et liv i håpløshet og fornedrelse, 

en stor inspirasjon. Leder for arbeidet 

i Serbia er Zoran Zivancevic.

Det nåværende 
teamet som jobber 

med forebygging.

Teen Challenge
Maritastiftelsen representerer Teen 

Challenge i Norge. Teen Challenge 

er en løst sammenknyttet internasjo-

nal organisasjon som ble etablert i 

New York i 1958 av David Wilkerson. 

Arbeidet består i hovedsak i å drive 

rehabiliteringssentre på et kris-

tent grunnlag for narkomane. Teen 

Challenge er representert i mange 

vestlige land samt i mange tidligere 

østblokkland.

Oslo, 26. mars 2021
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Maritastiftelsen

AKTIVITETSREGNSKAP Note 2020 2019

Anskaffede midler
Tilskudd
Offentlige 14 575 245 13 613 930
Innsamledemidler, gaver mv. 8 2 750 131 2 346 314
Opptjente inntekter fra oprasjonelle aktiviterter fordelt på:
Aktivtet som oppfyller org. formål 4 648 713 6 449 801
aktivitet som skaper inntekt 1 432 085 1 332 080
Finans og investeringsinnt 16 198 13 820
Andre inntekter 161 630 136 113
Sum driftsinntekter 23 584 002 23 892 057

Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler 8 205 243 530 008
Kostnader til organisasjonens formål:

tilskudd, bevilgninger mv til oppfyllelse av formål 235 788 169 672
Kostnader til primærforebyggende tiltak 858 024 1 222 216
Kostnader til arbeidstreing / butikkene 4 716 207 5 332 585
Kostnader Marita Bo, Marita Ung, Marita opptur 5 762 238 5 742 329
Kostnader Maritakafe, Fengselsearbeid, ny karriere 4 101 397 4 396 699
Kostnader til Bo felleskap 4 895 309 3 779 056
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 706 427 1 549 481
Administrasjon 8 1 592 190 1 542 639
Sum kostnader 2, 3 23 072 824 24 264 686

Årets aktivitetsresultat 511 178 -372 628
Tillegg/ reduskjon formålskapital
Annen formålskapital 11 511 178 -372 628
Sum overføringer -511 178 372 628



Maritastiftelsen

BALANSE Note 2020 2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Rettigheter Marita Film 15 000 15 000
Sum immaterielle eiendeler 15 000 15 000

Varige driftsmidler
Tomter,Bygninger og annen fast eiendom 4, 7 15 292 886 15 680 086
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 1 051 633 1 194 726
Sum varige driftsmidler 16 344 519 16 874 812

Finansielle driftsmidler
Investeringer i datterselskap 5 5 105 728 5 105 728
Lån til foretak i samme konsern 5 0 442 059
Andre langsiktige fordringer 15 1 500 000 1 500 000
Sum finansielle anleggsmidler 6 605 728 7 047 787
Sum anleggsmidler 22 965 247 23 937 599

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 728 837 377 608
Sum fordringer 728 837 377 608

 
Bankinnskudd og kontanter 6 3 874 016 2 370 604

Sum omløpsmidler 4 602 853 2 748 212

SUM EIENDELER 27 568 100 26 685 811
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Maritastiftelsens årsregnskap som viser et negativt aktivitetsresultat på kr 511 178 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling 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 stiftelsens 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 selskapet 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder 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 stiftelsens 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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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://www.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 stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god  
bokføringsskikk i Norge. 
 
Konklusjon om utdelinger og forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi 
stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene 
for øvrig.  
 
 
 
Trollåsen, 29. mars 2021 
Revisorgruppen Akershus AS 
 
 
Knut Østbye 
Statsautorisert revisor 
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