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Høring - forlengelse av spmyteromslovens virketid

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 05.12.2006 om ovennevnte.

Departementet foreslår å forlenge sprøyteromslovens virketid med to år for å få tilstrekkelig
tid til å vurdere om ordningen med sprøyterom bør gjøres permanent og eventuelt fastsette
permanent regelverk

For politi og påtalemyndighet er det særlig forhold knyttet til etterforskning av og påtale for
ulovlige handlinger i og i området rundt sprøyterommet, samt ordensmessige
problemstillinger knyttet til gjennomføringen av ordningen som er av sentral betydning.

Politidirektoratet er kjent med at Oslo politidistrikt i sitt høringssvar til Riksadvokaten
uttaler at det i området rundt sprøyterommet er store ordensmessige utfordringer og mye
kriminalitet av den typen som ofte følger rusmisbrukermiljøet (ulovlig bruk og omsetning av
narkotika, vold, trusler, vinningskriminalitet, de ulovlige sidene av prostitusjonsvirksomhet
mv). Politidistriktets oppfatning er imidlertid at det er konsentrasjonen av rusmisbrukere, og
ikke sprøyterommet spesielt som skaper kriminaliteten og ordensforstyrrelsene.

Politidirektoratet har merket seg at Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har
påpekt at det, fordi omfanget av tjenesten er relativt lite, er nødvendig med en
observasjonstid på minimum to år for å få et forsvarlig grunnlag for evalueringen. SIRUS
viser i den forbindelse til at det er etablert ett sprøyterom hvor det i snitt settes 25
injeksjoner per dag.

Direktoratet har tidligere ved vår høringsuttalelse av 16.02.2004 til justisdepartementet gitt
uttrykk for at vi i prinsippet er åpne for alle nye tiltak som kan føre til redusert bruk av
illegale rusmidler, men at innsatsen etter vår oppfatning bør konsentreres om å bedre det
akutte sosial- og helsetilbudet for den gruppen av rusmisbrukere som antas å ville bruke
sprøyterom, se for øvrig vedlagte kopi av høringsuttalelsen. Selve kapasiteten på
sprøyterommet tilsier også etter vår mening at hensikten med sprøyterommet egentlig ikke
er til stede.
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Vi har likevel forståelse for forslaget om å utvide lovens virketid med to år. En samlet
prøveperiode på fem år, herunder en observasjonstid på to år, vil formentlig gi et godt
grunnlag for å vurdere om sprøyterom faktisk oppfyller de uttalte målsetninger med
tjenesten, og eventuelt hvordan sprøyterom bør etableres som en permanent tjeneste.
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