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Høringssvar - Forslag til endring av forskrift om tilskudd til utleieboliger 
 
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon takker for muligheten til å avgi høringssvar. 
Fagrådet er en paraplyorganisasjon innenfor rusfeltet og vårt høringssvar må leses i lys av 
det. Flere av medlemsvirksomhetene avgir sine egne uttalelser 
 
I følge kartlegging av bostedsløshet i Norge er det nærmere 6000 bostedsløse og omtrent 
4000 av dem er rusavhengige. 40% av dem som behandles innenfor Tverrfaglig Spesialisert 
Behandling er uten bolig når de er ferdigbehandlet viser en rapport fra NIBR. Til 
sammenligning er tallet 1% for personer som behandles innen somatikken.  
I tillegg er det en rekke som har bolig, men som ikke er egnede boliger. Enten fordi 
standarden ikke er tilfredsstillende eller at boligen er i uheldige miljøer. 
 
På den bakgrunn støtter Fagrådet alle tiltak som kan bedre boligsituasjonen for de 
rusavhengige. 
 
Men det er forhold som er lite drøftet. Noen mener at denne endringen på sikt vil gi krav til 
institusjonene om å ha «ettervernsboliger» for å få avtale. Noen mener det blir et 
«tilbakesteg» til halvveishus og en usynliggjøring av kommuners boligtilbud til rusavhengige.  
Noen kommuner vil kunne bruke det som en sovepute til å ikke prioritere personer med 
rusproblemer fordi de har en særordning via andre aktører. Dette siste er i så fall et alvorlig 
ankepunkt som mange mener at heller taler for øremerkede midler til ordinære kommunale 
boliger og tilhørende oppfølgingsressurser, – og gjerne relatert til opptrappingsplanen på 
rusfeltet, slik at innsatsene henger tydeligere sammen. 
 
Det er ikke nødvendigvis problematisk at en blander sammen 
institusjonstilbud/sykehusopphold og behandling med retten til bolig, men det kan få noen 
konsekvenser som har vært lite drøftet. Få andre pasientgrupper har en ordning der et 
behandlings-/rehabiliteringsopphold forlenges ut i en «overgangsleilighet». Før rusreformen 
var dette mer vanlig, men mange argumenterte kraftig for at bolig måtte være et kommunalt 
ansvar.  
Boliger knyttet til institusjonene/ sykehusene kan føre til at institusjonene «styrer» deler av 
boligpolitikken i en kommune, og også indirekte velger hvilken kommune pasientene skal bo  
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i. Institusjonene vil mest sannsynlig skaffe husvære i sin nærhet og leie ut. Forslaget kan 
dermed føre til at kommuner/ regioner med rusbehandlingsinstitusjoner vil få flere 
innbyggere med rusmiddelavhengighet. Dette er ikke nødvendigvis et problem i seg selv, 
men pasienter har rett til tjenester i kommunen de oppholder seg i. Ved tilbakefall vil det 
kanskje bli nødvendig med utkastelse og påfølgende behov for akuttbolig som 
oppholdskommunen må ivareta.  
 
Det er viktig at kommunene får en viktig rolle som samarbeidspartner når en statlig aktør vil 
etablere boliger. Derfor bør kommunens vurdering innhentes i den enkelte søknad og skal bli 
tillagt stor vekt. 
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