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Vi viser til brev av 4. juli 2011 om ovennevnte.

Kommunal- og regionaldepartementet har merknader til forslaget til ny forskift om hva
som skal anses for institusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

N forskrift om hva som skal anses for insfitus'on i den kommunale helse- o
omsor s 'enesten

I pkt. 7.2 i høringsnotatet foreslår HOD at det presiseres i forskrift at følgende skal
regnes som institusjon etter helse- og omsorgsloven: sykehjem, aldershjem,
barneboliger og boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester for
rusmiddelavhengige.

I følge høringsnotatet er forslaget en videreutvikling av gjeldende regelverk, men med
enkelte nye begreper. I notatet står det (s. 9): "Rusinstitusjoner er særskilt nevnt, i
motsetning til i gjeldende regelverk der disse boligene har vært innfortolket i
fellesbegrepet "institusjon" etter sosialtjenesteloven". KRD forstår høringsnotatet dit
hen at HOD ikke ønsker å endre innholdet i regelen på dette punktet. Vi mener
imidlertid at den foreslåtte definisjonen av hva som skal regnes som "institusjon", etter
ordlyden vil innebære at også boliger for rusmiddelavhengige som i realiteten ikke er
institusjonsplasser, vil bli regnet som institusjon etter lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester.
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I dag kan boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige
være enten omsorgsboliger eller institusjonsplasser. Behovet for oppfølging varierer fra
person til person, og over tid for den enkelte. Enkelte rusavhengige bør kunne bo i
institusjonsliknende tilbud over tid, men dette vil primært være eldre og personer med
sterkt nedsatt funksjonsevne som i liten grad vil kunne bo selvstendig i egen bolig.

Hvis begrepet "institusjon" defineres på denne måten, vil det også bl.a. kunne få
konsekvenser når det gjelder regelverkene for investeringstilskuddet til
omsorgsboliger og sykehjemsplasser og den statlige bostøtten.

Hvis enhver bolig med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige
skal regnes som "institusjon", innebærer det at ingen beboere i omsorgsboliger for
rusmiddelavhengige kan motta bostøtte selv om de betaler husleie, jf. forskrift om
bostøtte § 3.

I regelverket for investeringstilskuddet er det et skille mellom institusjoner og
omsorgsboliger når det gjelder bl.a. tilskuddsutmåling, jf. forskrift om
investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser § 2 og Husbankens
tilhørende retningslinjer pkt. 2, jf. pkt. 4. Hvis alle boliger med heldøgns helse- og
omsorgstjenester for rusmiddelavhengige skal regnes som institusjonsplasser, vil det
etter dagens regelverk for investeringstilskuddet kvalifisere for høyere
tilskuddsutmåling enn i dag for de boligene som egentlig er omsorgsboliger. Det ligger
an til å bli en dyrere drift av disse boligene hvis forskriftsforslaget går igjennom. Det vil
kreves mer personalressurser, med krav om stasjonært personale, og det vil derfor
også bli behov for større areal til personalet.

Vi vil også peke på at rapporteringen gjennom KOSTRA og IPLOS er viktige
styringsverktøy, og forslaget til definisjon av "institusjon" kan medføre at
rapporteringen fra kommunene blir endret, og at viktig styringsinformasjon kan bli
borte.

Etter dette foreslår KRD at det i forskriften ikke tas med "bolig med heldøgns helse- og
omsorgstjenester for rusmiddelavhengige" i definisjonen av hva som regnes som
"institusjon" etter helse- og omsorgsloven.
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