
Til Alle medlemmer av Helse- og omsorgskomitéen  
 
Dato: 13.10.2022 
 
Konsekvenser av omlegging i Statsbudsjettet fra øremerkede tilskudd til søknadsbasert 
tilskudd  
 
Tilskuddsordningen Kap. 765 Psykisk helse, rus og vold, post 71 Brukere og pårørende mv. 
og post 72 er foreslått redusert med ca. 20 millioner, og en rekke organisasjoner som tidligere 
har fått øremerket tilskudd, er henvist til å søke midler på en søknadsbasert ordning der 
mange aktører på feltet skal ha mulighet til å søke. Det er også stor usikkerhet rundt de nye 
kriteriene for den søknadsbaserte ordningen. Dette skaper stor usikkerhet på hele psykisk 
helse- og rusfeltet. Også for de aktørene som ikke har øremerket bevilgning. Forutsigbarhet er 
et nøkkelord for å drifte tjenestetilbud, særlig for å imøtekomme det som er selve formålet på 
posten midlene kommer fra. Det gjelder både for frivillig og ideell sektor.   
 
Den offentlige helse- og omsorgssektoren er helt avhengige av ideell og frivillig sektor for å 
nå sine mål om et samfunn som skaper god livskvalitet for alle. God helse bygges først og 
fremst utenfor helsesektoren og det er i lokalsamfunnet at mennesker skal leve sine liv. Ideell 
og frivillig sektor er sentrale aktører og alle tiltak som innbyggerne selv kan være med å drive 
er viktig. For å kunne klare dette samfunnsansvaret, må også frivillig- og ideell sektor gis 
forutsigbarhet for økonomi og drift. Det er det motsatte regjeringen nå gjør.   
 
Mulighet til å gi flere en bedre og mindre ressurskrevende hjelp vil bli svært viktig i tiden 
fremover. En styrking av lavterskeltilbud, flere brukerstyrte tilbud, selvhjelpsgrupper og 
tettere samarbeid med frivilligheten blir viktig. Økt bruk av erfaringskompetanse og 
erfaringskonsulenter er viktige bidrag i dette arbeidet.   
 
Vi undrer oss over at denne omleggingen er gjort uten at det er innhentet innspill fra 
involverte parter. Det har ikke vært høringsrunder eller noe forvarsel som kunne medført 
dialog, forberedelse og planlegging av videre drift. Vi er nå i midten av oktober. Det er 2,5 
måneder igjen til årsskiftet. Alle ansvarlige ledere er nødt til å forberede sin drift på at det per 
dato ikke er gitt tilsagn på tilskudd for 2023. På grunn av avviklingen av de øremerkede 
tilskuddene vil derfor mange arbeidstagere gå en usikker førjulstid i møte fordi hele eller 
majoriteten av finansieringen er fjernet.   
 
Negative konsekvensene for brukere og for driften av organisasjonene er:   

• Oppfølging av sårbare grupper/medlemsmasse som allerede har mye i livet som er 
utfordrende eller vanskelig  

• Frivillighet og engasjement hos deler av befolkningen som ellers faller utenfor 
arbeidslivet, og som engasjerer seg i organisasjonene og stiftelsene   

• Arbeidsavtaler, driftsavtaler og husleieavtaler 
 

Vi forventer at vi inviteres inn i en prosess for planlegging av eventuelle fremtidige 
endringer. Vi anmoder Helse- og omsorgskomiteen om å revurdere den foreslåtte 
ordningen og ikke gjennomfører de foreslåtte endringene på statsbudsjettet for 2023.  
 
På vegne av:  
Stiftelsen Pårørendesenteret, Erfaringssentrum, Selvhjelp Norge, Kirkens SOS, Harry 
Benjamins ressurssenter og De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS) 


