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Uttalelse: 

Vi er i hovedtrekk enig i forslaget fra Helsedirektoratet. Forslaget vurderes som godt og 

gjennomarbeidet. Imidlertid er vi, i likhet med departementet, uenig i at forskriften også skal 

gjelde for institusjoner som ikke på noen måte mottar offentlig støtte eller tilskudd. Alternative 

behandlingsopplegg uten offentlig støtte bør håndteres privatrettslig. Dette er pasientens valg, og 

pasienten har ved å velge et alternativt opplegg fortsatt rett til offentlig helsehjelp om det skulle 

bli aktuelt. Også ut fra hensynet til brukermedvirkning finner vi det betenkelig at forskriften skal 

få et slikt utvidet virkeområde. Vi er derfor enig i departementets syn: 

Etter departementets syn bør forskriften ikke gjelde for private institusjoner som ikke mottar 

offentlige tilskudd. Når institusjonene er private og pasientene betaler hele oppholdet selv uten 

offentlige tilskudd, bør institusjonene kunne stå friere til å organisere virksomheten sin. For 

eksempel bør de ikke pålegges å opprette et husordensreglement som skal godkjennes av 

Fylkesmannen, jf. forskriftsutkastets § 4. Når det offentlige ikke finansierer eller støtter driften 

økonomisk, har det offentlige mindre interesse av å detaljregulere. Reguleringen kan i slike 

tilfeller henvises til avtale mellom brukeren og institusjonen. 

  

Kommentar til § 4, husordensregler: 

Direktoratet ønsker å ta bort § 5-5 i gjeldende gjennomføringsforskrift der det er forbud mot å 

medbringe og oppbevare «.. andre berusende midler i institusjonen», da «det er selvsagt at det er 

forbudt å medbringe ulovlige rusmidler». Vi ser en utfordring i dette i et innvandringsperspektiv. 

Mens det er selvsagt at det er ulovlig å medbringe ulovlige rusmidler, er det ikke like selvsagt for 

en innvandrer er «ulovlig» eller ikke. Med en annen kulturell bakgrunn kan kjennskapen om hva 

som er ulovlig i Norge være mangelfull. Formuleringen «… andre berusende midler» kan 

kanskje redusere denne problemstillingen. Men uansett ber vi om at dette punktet blir vurdert en 

gang til med bakgrunn i økt innvandring og et mer flerkulturelt samfunn. 
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