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Rus i Regjeringens forslag til 
statsbudsjett 2011
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Hovedlinjer 

• Forslag om å forlenge opptrappingsplanen for 
rusfeltet ut 2012. 

• Regjeringen vil legge frem en 
stortingsmelding om rus i løpet av 2011. 

• Forslag om å styrke rusfeltet med 100 
millioner kroner for 2011

• I hovedsak videreføring av midler fra 2010
• Rusforskningsprogrammet revideres 2011
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Rusarbeid får midler fra tre kapitler:  

• 718: rusforebygging 211 mill

• 734: ps helsevern og rus 47 mill
(legers kompetanse, SERAF, retningslinjer, 

implementering mv). 
• (732 – til Rhf, 20 mill)  RHFene skal prioritere rus og 

psykisk helse høyere enn somatiske tjenester 

• 763:Rustiltak 723 mill
(drift, tilskudd kommunalt rusarbeid, tilskudd frivillige, 

kompetansesentra, samhandling, pårørende mv).  
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Av dette er det 100 mill i styrking 2011: 

• 5 millioner til rusmiddelforebygging, kap 718 
post 21

• 20 millioner til regionale helseforetak, kap 732 
post 72-75

• 5 millioner til rusmestringsenheter, kap 734, 
post 72

• 70 millioner til kommunalt rusarbeid, kap 763, 
post 61. Rusakutt i Oslo, Bergen og Drammen 
nevnt spesielt.
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Tilskudd kommunalt rusarbeid – total ramme 
723 mill kr

Stikkord om ordningen: 
• Oppbygging av kapasitet i tjenestetilbudet

• Rettes mot både unge med begynnende problem og 
voksne med etablert problem 

• Akuttilbud, aktivitetstilbud (oppfølgingstjenester, 
støttekontakt/tillitsperson, arbeidsrettede tiltak, 
booppfølging, lokalmedisinske sentra)

• Store byer og randkommuner er prioritert.
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Kompetansesentre mv, 763 post 72

• 74 mill i grunnfinansiering
• + ekstra tilskudd ca 50 mill over kap 718 post i 2010
• Tar sikte på videreføring på samme nivå 2011

• Signal i budsjettet: Prioritere innsats i samsvar med 
samhandlingsreformen, styrke kompetansen i de 
kommunale tjenestene både i forebyggende arbeid og 
oppfølging av personer med behov for helhetlige og 
koordinerte tjenester

• Evaluering foreligge sommeren 2011, resultatene 
være utgangspunkt for arbeidet videre. 
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Evalueringen vil konsentrere seg om
sentrenes rolle og funksjoner i lys av alle 
endringer som er skjedd

• Mandatet
• Styring og organisering
• Samarbeid på regionalt nivå
• Arbeidsmetoder og virkemidler
• Rammebetingelser og ressursforvaltning

• Utlyses eksternt


