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Høring Statsbudsjettet 2019 Helse- og omsorgskomiteen  
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er landets klart største paraplyorganisasjon på 
rusfeltet. 132 medlemmer som samler bredden av tiltak og organisasjoner fra hele landet. 
 
Fagrådet er glad for den politiske prioriteringen som rus har hatt gjennom flere år. Det HAR 
betydning at politikere i regjering og storting gir tydelige signaler om at fagområdet skal 
prioriteres.  
 
Fagrådet har støttet opp under den gylne regel, opptrappingsplan for rusfeltet, 
pakkeforløpene, rusreformen og flere stoffer enn heroin og andre inntaksmåter i det som nå 
skal betegnes brukerom. Våre medlemmer er noe mer delt i spørsmålet om heroinassistert 
behandling og Fagrådet mener det er smart å be Helsedirektoratet se på muligheten for å 
gjennomføre et prøveprosjekt.  
Videre må det ses på betydning av forebygging av rusrelaterte problemer både blant unge 
men også innenfor arbeidsliv og andre arenaer for voksne. 
 
Høyere vekst i TSB enn somatikk 
Fra 2016 til 2017 har veksten i Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) stoppet opp. 
Fagrådet ber komiteen være obs på dette. Det skjer til tross for politisk ønske om økt 
prioritering av TSB.  
 
Fritak for egenandel for personer under 30 år 
I budsjettet for 2019 er Fagrådet særlig glad for forslaget om fritak for egenandel for 
personer under 23 år i BUP og under 30 år i PUT. Her mener vi imidlertid regjeringen er for 
restriktive i sitt forslag. Forslaget knytter fritak i for stor grad til hvor tjenesten gis fremfor 
vurdering av hvilken effekt et utvidet forslag vil ha. Norheimutvalget var tydelig på at fritak 
for egenandel for pasienter innenfor rusfeltet vil gi store helsegevinster til lav kostander. I 
dag er vi bekymret for at pasienter unnlater å søke behandling ut fra et økonomisk 
perspektiv. Det bør derfor være fritak for egenandel ved behandling i BUP, PUT og 
ruspoliklinikker for personer under 30 år.  Et slikt tiltak vil bidra til at unge og unge voksne 
kan tilbys hjelp i en tidligere fase og vi kan bidra til å unngå behovet for mer omfattende 
hjelp senere. 
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Opptrappingsplanen for rusfeltet. 
Fagrådet var en av dem som ventet utålmodig på Opptrappingsplanen for rusfeltet. Behovet 
for en styrking av det kommunale rusarbeidet var nødvendig. Fagrådet er blant dem mange 
som var bekymret for at den manglende øremerking gjør at store summer ikke blir benyttet 
i det kommunale rusarbeidet. Det har vi fått eksempler på i flere kommuner. I tillegg skjer et 
uttrekk av prosjektmidler som en rekke kommuner har fått samtidig som midlene fra 
opptrappingsplanen tilføres. Det slår ulikt ut, men i noen kommuner så blir det reell 
nedgang. Bevillingen for 2019 er også den svakeste økningen i planens virkeperiode. Det er 
et betydelig beløp som må bevilges i 2020 for å nå vedtaket om 2,4 milliarder i økt vekst.  
 
Forskning 
Rus er ofte benevnt som en forskningssvakt felt. Som nevnt innledningsvis er det mye som 
har skjedd og skal skje de nærmeste årene innenfor rusfeltet. Skal vi få til en 
kunnskapsbasert utvikling er det nødvendig med mer forskning. Tidligere har det vært eget 
rusforskningsprogram i regi av Norsk forskningsråd. Gjennom dette programmet ble for 
eksempel SERAF tilført 10 millioner kroner. Dette faller bort fra 2019 og blir ikke erstattet. 
Sammen med andre forskningsmiljøer både ved folkehelseinstituttet, i Stavanger og Bergen 
må miljøene gis bedre rammevilkår slik at rusforskningen styrkes. Fagrådet mener det er 
nødvendig med et nytt rusforskningsprogram for å styrke forskningen på feltet i den 
brytningen som skjer nå. Vi er kjent med at det ikke i tråd men den utviklingen som har vært 
hvor det samles i større program. Fagrådet mener rusforskningen så langt har tapt på det. 
  
Tilskudd til Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon 
Det er to paraplyorganisasjoner på rusfeltet, Actis og Fagrådet. Actis er inne på 
statsbudsjettet med 15,1 millioner kroner. Fagrådet er ikke nevnt, men mottok i 2018 3,1 
millioner kroner etter søknad til Helsedirektoratet. Under behandlingen i komiteen i 
budsjettet for 2017 la flertallet inn økt tilskudd til Fagrådet i komiteens merknader. Det er 
siden ikke blitt videreført av departementet.  
Vi klarer ikke å se noen begrunnelse eller logikk bak en forskjell på 12 millioner kroner. 
Fagrådet er fire ganger så stor som Actis, det gjelder både i virksomheter, antall ansatte i 
medlemsvirksomhetene og bredden i tjenestetilbudet. Tilbake i 2017 ble det foreslått av et 
mindretall en økning til Fagrådet med 5 millioner for å utjevne forskjellene. En slik økning vil 
bidra til at myndighetene får en samarbeidspartner som har større mulighet til å hente 
erfaringer og kunnskap fra bredden av tiltak på en enda bedre måte enn vi gjør i dag. 


