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FORENINGEN MOT STOFF INNHERRED
Vi vil først takke for å fått være med å være høringsinstans for denne planen. Vi vil i
hovedsak kommentere det som gjelder vår målgruppe – rusavhengige/rusmisbrukere.
Planene er veldig ryddig og gir mange forklaringer og beskrivelser av nåværende situasjon.
Dette er veldig bra. Beskrivelsene av utfordringene fremover er og veldig bra.
Det vi ser som den største svakheten med planen, og som vi synes er veldig essensielt i et
slikt arbeide, er mangelen på kostnadsberegninger på gjennomføring av tiltakene. En plan
må være gjennomførbar kostnadsmessig. Det blir for mange tomme kolonner under
kostnader her. Skjønner godt at det er vanskelig å sette eksakte kostnader, men vi må ha
visse økonomiske rammer å holde oss innenfor. Hvis ikke blir dette bare et dokument som
skaper forventinger overfor brukergrupper, men som kanskje ikke kan realiseres. Alle planer
har i hvert fall et budsjett. Men planene er jo kjempefine.
En annen ting vi mener er vanskelig her er at den ikke skal godkjennes politisk. Her er det
snakk om store investeringer i lang tid fremover og da må vi ha politikernes forpliktelser om
at dette skal de være med på å forankre trygt i økonomiplanene fremover.
Når det gjelder selve planene, er disse kjempefine og vi ønsker virkelig disse ”modellene”.
Men for oss er det viktig å få på plass tiltak som virker godt nå. Våre brukere har ikke tid til å
vente lengre. Nå har vi i flere år jobbet med planleggingen av småhus og det er brukt store
ressurser på dette arbeidet. Fortsatt er resultatet at de er lagt på is. Det har lenge blitt sagt
at vi skal få en eller annen form for boligkontor , tør vi håpe at det blir i år?
Det forslås hybelhus for aktive rusmisbrukere, men da med tilsyn. Vi har nå i flere år hatt en
bolig på Reinsholm hvor vi ikke har ressurser nok til å fylle boligene p.g.a mangelen med
tilsyn. Har vi da råd til å etablere nye steder.
Tendensen i kommunens boligpolitikk/bolighåndtering er at man i mangel på andre boliger,
samler flere i små ”ghettoer”. Vi kan nevne Stekke, Granveien, Møllegata, Vinne, Vertshuset,
nå er det Nordgata osv. Gang på gang samler vi de som har krav på boliger ut fra loven og
pakker de sammen uten tilsyn. Resultatet blir steder hvor brukerne mistrives og er
sjanseløse i å komme seg ut fra miljøet. I tillegg kan man tillate seg å forslå å plassere
brukere undere rehabilitering i samme boligmasse! Nå er det vel på tide at kommunen
lærer.
En annen ting vi vil bemerke er at boligkontoret ønsker å opprette kontakt med Politiet ????

Vi ser at det er lagt ned utrolig mye god jobbing og mange gode intensjoner i planen. Og for
mange av målgruppene er dette kjempefint. Men vi er redd for at det atter en gang blir
brukt mye tid og ressurser på planlegging og når vi kommer til ”gjennomføringsfasen” så er
midlene oppbrukt. Slik vi ser det har vi atter en gang fått et dokument som ikke er realistisk i
forhold til kostnadsberegninger.
MEN vi er ikke i tvil om at vi må ha en Boligsosial handlingsplan. Men den må være bedre
kostnadsberegnet og forankret politisk. Et boligkontor hilser vi virkelig velkommen for det er
viktig å vite hvem som gjør hva og at det blir koordinert fra et sted.
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