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Hvem styrer norsk narkotikapolitikk? 
 

Det ble visst en vanskeligere vei enn antatt for vår nye helseminister. Fra å være en 

respektert utenriksminister ser vi, Samarbeidsforum for norske kollektiver en helseminister 

som sier en ting men gjør noe annet. 

 

Helseministeren har kommet med to utspill: 

 

1. Helseminister Støre har sendt et styringsdokument til alle de fire Regionale 

Helseforetakene. Der har han vektlagt følgende: Jeg har også bedt de regionale 

helseforetakene vurdere kapasiteten på langtidsbehandling, særlig der rusfrihet er et 

mål. Her vet vi at de ideelle og frivillige spiller en viktig rolle. Kanskje bør den bli enda 

viktigere. 

 

Men Helse Nord bryr seg ikke om de føringene og beslutter å si nei til to vel-

etablerte ideelle kollektiver, Finnmarkskollektivet og Langørjan Gård.  Samtidig som 

de øker antall plasser betydelig hos et kommersielt firma, der eierne allerede er blitt 

millionærer. Altså stikk i strid med regjeringas styringsdokument og Stortingets 

føringer om mangfold og sosialfaglig innhold i TSB. Utviklingen får tragiske 

konsekvenser for rusavhengige i regionen.  

 

2. Støre gikk ut i media og lovte at den ideelle institusjonen, Phoenix Haga skulle 

ivaretas. Han sa: Nå skal helseforetaket komme med et nytt anbud, og Støre sier han 

har forsikret seg om at Phoenix Haga ikke blir nedlagt før de får vist hva de er gode 

for der til de fikk bevist hva de stod for. Dette har han senere gått tilbake på. Alle kan 

jo forstå hvordan denne vinglete politikken og usikkerheten virker negativt inn på 

behandlingstilbudet.  

 

Samarbeidsforum er veldig bekymret over at tre gode rusinstitusjoner vil bli lagt ned hvis 

ikke helseministeren tar affære. Vi ser at helseministerens politikk ikke blir gjennomført av 

Helse Nord. 

 

Som vi sier til alle våre elever (pasienter eller brukere) så er ord billig – handling koster. Vi 

forventer handling fra Helseministeren straks. Vi håper saken kan tas opp i spørretimen på 

Stortinget. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Samarbeidsforum for norske kollektiv 

 


