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MENTAL HELSE
UTTALELSE OM STATSBUDSJETTET 2018

Kunnskapsdepartementet
Mental Helse anser voksenopplæringen som et viktig tilbud og ser alvorlig på at regjeringen
foreslår å kutte 28 millioner kroner fra studieforbundene. Voksenopplæringstilbudet gir
mennesker mulighet til å kunne lære hele livet, uavhengig av inntekt. Voksenopplæring fyller
en etterspørsel fra næringslivet, i tillegg til at det bidrar til individuell utvikling.

Helse- og omsorgsdepartementet
Mental Helse er positivt innstilt til at regjeringen går inn for en videreføring av Den gylne
regel, som oppfølging av NOU 2016:25. Vi råder imidlertid Stortinget til å se nærmere på om
sykehusene faktisk klarer å opprettholde Den gylne regel i praksis. Erfaring tilsier at dette
ikke alltid er tilfellet. Helse- og omsorgsdepartementet varsler at de ønsker å se på
finansieringsmodellen for sykehusene. Dette er en passende anledning til å undersøke om Den
gylne regel opprettholdes i praksis.

Det foreslås bevilget midler til tiltaket Mestre hele livet, noe vi i utgangspunktet anser som
positivt. Imidlertid stilles det ingen garantier for at midlene brukes innen ønskede områder.
Mental Helse mener derfor at det bør bevilges særskilte øremerkede midler til Mestre hele
livet i strategiplanen.

Seniorer er ofte en glemt gruppe i samfunnet, så det er svært viktig at positive satsninger som
Leve hele livet faktisk får en effekt og ikke bare blir stående som et uoppfylt punkt i
statsbudsjettet. Mental Helse anser summen på kr. 7 mill. som er satt av til eldrereformen
Leve hele livet å være for lav til å kunne oppnå betydelig effekt. En eldrereform med
omfanget til Leve hele livet krever betydelige midler for at det skal være en reform som får
ønskede positive effekter.
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I tillegg støtter Mental Helse bevilgingene som gis til individuell jobbstøtte (IPS). Denne
arbeidsrehabiliteringsmodellen for personer med alvorlige psykiske helseutfordringer kan
virke positivt for både tilfriskning og integrering i arbeidslivet.

Helse- og omsorgsdepartementet: Punkter direkte relatert til Mental Helses prosjekter
Vi erfarer at interessen for Verdensdagen for psykisk helse er økende, noe som reflekteres i
det økende antallet arrangører over hele landet. Den økende interessen for arrangementet viser
viktigheten av å øke befolkningens forståelse av – og å være åpen om – egen psykisk helse.
En videreføring av bevilgningen på 6,6 mill. kroner til Verdensdagen for psykisk helse bidrar
til at dette viktige arbeidet fortsetter. Vi er dessuten positive til at tilskuddsordningen Psykisk
helse i skolen videreføres, slik at det viktige arbeidet Mental Helses prosjekt Venn1 gjør innen
psykisk helsearbeid blant barn og unge kan fortsette.

Hjelpetelefonen foreslås en bevilgning på kr. 17,5 mill., som utgjør samme bevilgning som i
fjor. Ettersom det ikke tas hensyn til prisøkning, er bevilgningen i realiteten minsket.
Hjelpetelefonen har siden 1992 tilbudt en unik assistanse og støtte til personer som har behov
for å samtale om vanskelige aspekter ved livet. Vi erfarer at Hjelpetelefonen i dag er såpass
presset for midler at de må avvise samtaler. Dette er en svært alvorlig konsekvens av
manglende midler, gitt mengden personer som avhenger av tilbudet Hjelpetelefonen tilbyr.
Hjelpetelefonen etterspør en økning på kr. 1,5 mill. Vi håper Stortinget ser viktigheten av
Hjelpetelefonens unike arbeid og lar det gjenspeiles i statsbudsjettet.
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