Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer

Til høring om Statsbudsjettet 2018 - 26.oktober 2017
Takk for anledningen til å møte en ny Helse- og omsorgskomite selv om det er noen
kjente ansikter fra forrige periode. Mitt navn er Jan Gunnar Skoftedalen og er leder i
Fagrådet. Med meg har jeg rådgiver Torhild Kielland.

Med nye medlemmer i komiteen er det fristende å bruke tid på å presentere
Fagrådet, men utover å si at vi er en fag- og ruspolitisk paraplyorganisasjon på
rusfeltet med hele 127 medlemmer så håper vi at det kommer andre anledninger til å
presentere oss ytterligere.

Behovet for koordinering, vilje og evne til å dra i samme retning er avgjørende for
rusfeltet. Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 uttrykker vilje til en ruspolitisk
satsning og regjeringen har sammen med KrF og Venstre uttrykt den viljen helt fra
den tiltrådte i 2013.

Fagrådet har stilt spørsmål om hvordan den viljen omsettes i handling overfor den
som skal gjøre jobben. For helseforetakene og kommunene tar i mindre grad enn vi
liker innover seg disse statlige føringene.

Regjeringen fortsatt ha den «gylne regel». (kap 732) Fagrådet er glad for en slik
tydelig føring. Men føringer er IKKE tilstrekkelig. Kun Helse Sør-Øst er i nærheten av
å innfri målet. Og da er det på sin plass å minne om at av de 148 milliarder som
foreslås bevilget er det ca 5 milliarder som går til rusbehandling. Vårt ønske til
komiteen er at dere i deres behandling understreker ordet SKAL og at noen må
snakke med den som ikke leverer.
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I Opptrappingsplanen for rusfeltet gis pengene som frie midler med føringer om bruk.
For 2018, som er det tredje året i planperioden, er økning på 300 millioner kroner.
Betydelig mindre enn de to foregående år og særlig når det i tillegg kuttes 40
millioner til samarbeidsprosjekt mellom frivillige organisasjonerog kommuner. I vårt
notat har vi lagt inn link til rapport fra Telemarkforsking om betydningen av statlige
føringer på frie inntekter. Den er absolutt leseverdig men det er ikke spesielt
oppløftende for dere som statlige politikere. Noen kommuner bruker pengene slik
føringene tilsier, for eksempel Bergen kommune, mens Oslo og Trondheim prioriterer
pengene til andre formål. I Trondheim foreslår rådmannen faktisk kutt i 2018 som
rammer Helse- og overdoseteamet som nasjonalt fremholdes som det gode
eksempel.

Fagrådets svar er øremerking og viser til hvordan Opptrappingsplanen for psykisk
helse klarte å sikre både lokalt selvstyre og samtidig sikre at pengene gikk til
målgruppen. Det er en gåte for Fagrådet at regjeringen mener at dette er område
hvor øremerking ikke er nødvendig.
Vi har tidligere brukt bilder som at rusfeltet endelig er invitert til bords men har
kanskje fått plassen nederst ved bordet. Men følelsen om at når alle andre gode
formål har fått servert er det bare saus og poteter igjen til rusfeltet.

Innenfor rus og psykisk helse finnes det 3 paraplyorganisasjoner. Actis, Rådet for
psykisk helse og Fagrådet. De to førstnevnte står i statsbudsjettet og foreslås gitt hhv
14,7 og 3,8 millioner kroner. Under fjorårets budsjettbehandling uttrykte komiteen
overraskelse over dette og Fagrådet ble tilgodesett med 1,2 millioner kroner i tillegg
til det vi fikk ved søknad 1,85 mill kroner. Fagrådet er overrasket over at det ikke er
videreført av departementet i 2018 forslaget og håper da komiteen også i år tar dette
med videre i sitt forslag.
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