RUSREFORMUTVALGET
INVITASJON TIL HØRINGSMØTER
Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg for å utrede og foreslå en modell for hvordan
myndighetenes reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra
justissektoren til helsesektoren. Som det framgår av mandatet, skal utvalget utrede en rekke
spørsmål av ulik karakter knyttet til gjennomføringen av en rusreform (se vår hjemmeside
http://rusreformutvalget.no/).
Rusreformutvalget skal ha en åpen arbeidsform og ønsker at relevante organisasjoner og
aktører enkelt kan gi innspill om erfaringer og synspunkter av betydning for utvalgets arbeid.
Dette gjelder både brukerorganisasjoner, enkeltbrukere, pårørende, intresseorganisasjoner og
fagmiljøer. For at flest mulig skal få anledning til å møte utvalget vil vi arrangere
høringsmøter i ulike regioner. Høringsmøtene gir mulighet for direkte dialog mellom utvalget
og de som ønsker å gi innspill.
Høringsmøter vil bli avholdt på følgende datoer og steder:






13. november 2018 – Oslo
Sted: Velferdsetatens Kurs- og kompetansesenter, Storgaten 51.
9. januar 2019 - Stavanger
14. februar 2019 - Bergen
13. mars 2019 - Trondheim
10. april 2019 - Tromsø

Praktisk informasjon vil bli kunngjort på utvalgets hjemmeside (http://rusreformutvalget.no)
Det er utvalgets mandat som er utgangspunktet for høringsmøtet, men deltagerne velger selv
hvilke forhold eller problemstillinger ved rusreformen de ønsker å gi innspill til. Det
understrekes at utvalget ikke har anledning til å motta innspill som omfatter sensitive
personopplysninger.
Påmelding til høringsmøte: Kontakt-Rusreformutvalget@hod.dep.no
Oppgi dato og sted for ditt innlegg.
NB: Påmelding til høringsmøtet i Oslo 13. november 2018 må skje innen 10. november.
Ved påmeldingen vil den enkelte få tildelt et tidspunkt mellom kl. 10.00 og 18.00 for når
innlegget skal holdes. Det gis anledning til inntil 10 minutters muntlig innlegg. For å gi rom
for eventuelle spørsmål fra utvalgsmedlemmer og holde tidsplanen for møtet, vil taletiden
måtte holde seg til denne rammen. Rusreformutvalget ønsker at innlegget også avgis skriftlig,
men dette er ikke et krav for å holde innlegg på høringsmøte.
Det vil ikke være anledning til å overvære høringsmøtet utover eget innlegg, og vi ber om at
den som skal holde innlegg møter minst 15 minutter før innlegget skal holdes.
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Vi gjør samtidig oppmerksom på at det uavhengig av deltagelse på høringsmøtene er
anledning til å avgi skriftlige innspill til utvalget. Innspill kan sendes til InnspillRusreformutvalget@hod.dep.no eller til Rusreformutvalget, Helse- og omsorgsdepartementet,
Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.
Utvalget gjør oppmerksom på at det kan bli tatt lyd-/bildeopptak underhøringsmøtene. Vi vil
imidlertid be om samtykke til dette i forkant av hvert enkelt innlegg.

Runar Torgersen
Utvalgsleder
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