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Høring  -  Framlegg til endringar i vegtrafikklova knytt til andit rusmiddel enn
alkohol - høyring av rapport frå arbeidsgruppe

Vi viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev av30. mars 2009 om ovennevnte.

Politidirektoratet har forelagt høringen for utvalgte politidistrikt og særorgan. Vi har innen
fristen fått tilbakemekling fra Gudbmndsdal, Romerike, Oslo og Troms politidistrikt.
Høringssvarene fra underliggende instanser er i noen sammenhenger innarbeidet i
direktoratets uttalelse. I andre sammenhenger er det henvist direkte til disse. Svarene fra
underliggende instanser følger vedlagt i kopi.

Politidirektoratet støtter i det alt vesentlige de forslag som fremkommer i arbeidsgruppens
utredning. Forslagene anses som hensiktsmessige for å forhindre ruspåvirkede sjåfører på
veiene.

Forslag til endring av vegtrafikkloven § 22 første ledd  -  legalgrense basert på
nulholeranseprinsipp med minstegrenser
Samtlige politidistrikt som har avgitt høringssvar er positive til forslaget om å innføre
lovfastsatte grenser for når  en  skal regnes som påvirket av ulike narkotiske stoffer, og at
dette skal baseres på et nulltoleranseprinsipp. Gudbrandsdal politidistrikt påpeker at kjøring
i ruspåvirket tilstand, enten det  er alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel,
medfører økt ulykkesrisiko i trafikken.Kjøring i ruspåvirket tilstand kan ha fatale
konsekvenser ikke bare for føreren selv, men også for uskyldige medtrafikanter, og gjelder
like mye enten en har drukket alkohol eller brukt andre berusende eller bedøvende midler.
Troms politidistrikt uttaler at det er et paradoks at man ved dagens rettstilstand krever bevis
for faktisk påvirkning ved Wøring etter inntak av illegale rusmidler, mens man for alkohol
opererer med minstegrenser som i realiteten innebærer nulltoleranse. Romerike politidistrikt
viser til at faste grenser for hva som skal regnes for påvirkning av narkotiske stoffer i
vegtrafikklovens forstand vil lette politiets arbeid. Dette vil være ressursbesparende og
dessuten effektivisere saksbehandlingen. Politidirektoratet slutter seg til disse uttalelsene.

Arbeidsgruppen foreslår et unntak fra dette nulltoleranseprinsippet for legemidler inntatt i
samsvar med resept. For disse gruppene foreslår arbeidsgruppen at det fremdeles skal
foretas en individuell vurdering av om vedkommende var påvirket i slik grad at
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kjøreferdigheten var nedsatt. Politidirektoratet bemerker at forslaget vil medføre
vanskeligheter i forhold til kontrollvirksomheten. Oslo politidistrikt uttaler i den
sammenheng følgende:

For øvrig fremgår det at arbeidsgruppenønskerå tillate legemidler inntatt i henhold til og i
overensstemmelse medresept.Det legges opp til at man i slike tilfeller plikter å forevise
resept ved kontroll. Politidistriktet er av den oppfatning av at flere spørsmål rundt selve
kontrollvirksomheten knyttet til medisinering står udrøftet. Det er ikke enkelt å se for seg
hvordan kontrollmannskapene skal kunne avdekke at kun foreskrevet dose er inntatt og at
det ikke foreligger innblanding av andre medikamenter eller narkotika.
I Norge blir det gitt erstatningspreparater til narkomane på resept. Metadon er et slikt
preparat. En del leger anbefaler at sine pasienter skal beholde sitt førerkort etter å ha vært
gjennom en karantenetid. Politiet har erfart at det finnes mye blandingsrus blant de som
behandles med metadon. Andre land, som Tyskland, har vært langt mer restriktive og tillater
ikke opprettholdelse av førerett dersom man behandles med for eksempel metadon.

Vi er også i tvil om forslaget er riktig sett i et trafikksikkerhetsperspektiv. Vi slutter oss til
Gudbrandsdal politidistrikt som uttaler: "Inntak av berusende eller bedøvende midler og
Wøring hører ikke sammen uansett. Alkohol er et lovlig middel, men her har man skåret
igjennom. Risikoen for ulykker med fatale konsekvenser for uskyldige medtrafikanter blir
ikke mindre ved bruk av medikamenter foreskrevet av  lege".

Endring av vegtrafikklovens22a for å innføre lovhjemmel for bruk av hurtigtest ved
trufikkontroll
Politidirektomtet støtter forslaget om å innføre hjemmel i vegtmfikkloven for bruk av
hurtigtest ved trafikkontroll for å avdekke mulig påvirkning av andre rusmiddel enn
narkotika, samt at politiets hjemmelsgrunnlag for å benytte metoden "tegn og symptomer"
presiseres. Forslaget støttes også av Oslo politidistrikt som uttaler:

det er svært hensiktsmessig at politiet gis anledning til å foreta en "særskilt undersøkelse av
om det forekommer tegn og symptomer på ruspåvirkning". Med dette gis metoden som
gjerne betegnes som "tegn og symptomer" en eksplisitt hjemmel. Vi er også enige i at
mistankekravet skal være "grunn til å tro" at vedkommende fører har overtrådt
bestemmelsene i vegtrafikkloven § 22, og vil gjerne legge til at hvilke forhold som dannet
grunnlaget for politiets antagelse at fører var påvirket må være dokumenterbart i ettertid. Vi vil
også understreke at politiet ved en slik undersøkelse i vegkanten må ivareta kravet til
taushetsplikt og gi tilstrekkelig vern av integritet og verdighet, jf politlinstruksen § 3-1 mv.

Oslo politidistrikt påpeker at i en trafikkontroll bør testresultatet foreligge på den tiden det
tar å kontrollere førerkort og vognkort. En av utfordringene for effektiv kontrollvirksomhet
er at man i dag ikke har gode hjelpemidler til analyse av spytt til bruk i veikantkontroller.
Politidistriktet støtter allikevel forslaget om å innføre hjemmelsgrunnlag for slike tester, da
"en antar at flere land med et slikt hjemmelsgrunnlag vil påskynde prosessen med utvikling
av egnet utstyr". Det fremkommer av arbeidsgruppens rapport at man ser for seg at
spyttprøve bare vil bli innhentet i visse tilfeller og at dette vil skje i forbindelse med
blodprøvetaking eller ved legeundersøkelse. I lovforslaget er det lagt til grunn at spyttprøve
kan tas av lege, sykepleier eller bioingeniør. Oslo politidistrikt anbefaler at det legges til rette
for at også polititjenestemenn kan foreta innhenting av spyttprøver. Vi viser her til
uttalelsen fra politidistriktet.

Innføring av obligatorisk krav om legeattest/legeundersøkelse for personer som
søker om å få tilbake føre rkortet
Politidirektoratet, i likhet med Troms politidistrikt, støtter forslaget om innføring av
obligatorisk krav til legeattest/legeundersøkelse for personer som søker om å få tilbake
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førerkortet etter å ha mistet det som følge av ruspåvirket kjøring eller manglende
edruelighet.

Endring i vegtrafikkloven § 33 —tap av førerrett i forbindelse med kjøring i påvirket
tilstand
Arbeidsgruppens flertall foreslår at de med førerkort på prøve som blir straffet for
ruspåvirket kjøring med påvirkning tilsvarende 0,5 promille eller lavere - uavhengig av om
påvirkningen skyldes alkohol eller annen rus - som hovedregel skal tape førerretten for en
kortere periode. Albeidsgruppens mindretall går inn for at en slik endring skal gjelde alle
førerer, ikke bare de som har førerretten på prøve.

De politidistriktene som har uttalt seg om spørsmålet er delt i sin oppfatning. Oslo
politidistrikt uttaler at de gir sin ubetingede støtte til mindretallets forslag og den
begrunnelse som er gitt der. Troms politidistrikt deler oppfatningen fra flertallet i gruppen
om at det ikke er grunnlag for å innføre regel om tap av førerrett ved
lavpåvirkningstilfellene. Troms politidistrikt er imidlertid uenig i forslaget om tap av
førerrett for de som har førerretten på prøve. Troms politidistrikt uttalen

Flertallet begrunner sitt standpunkt for denne gruppen med at 30% av de som i 2007 ble tatt
for kjøring i påvirket tilstand var under 25 år. At unge bilførerer er overrepresentert ved alle
typer overtredelser av vegtrafikkloven er vel dokumentert. Likevel skiller ikke vegtrafikkloven
denne gruppen overtredere fra andre når det gjelder grensen for tap av førerrett. Det er et
gjennomgående trekk ved tapsreglene for førerkort, at overtredelen må være mer kvalifisert
enn grensen for det staffbare, før førerretten mistes. Det vises også til at konsekvensene ved
tap av førerrett i 3- 6 måneder, for den som har førerkortet på prøve er betydelig større enn
for andre ved at ny fulistendig prøve må avlegges. Etter politimestrenes syn er det således ikke
grunnlag for en slik "særregel" hva angår lavpromille.

Politidirektoratet bemerker at dersom det skal innføres en regel om tap av førerrett ved
lavpåvirkning, må en slik regel være begrunnet i kjøreadferd som antas å medføre
tmfikkfare.Regelverket om tap av førerrett bør derfor i utgangspunktet være likt for alle
grupper førere. Dersom tap av førerrett skal omfatte mindre trafikkfarlig kjøreadferd enn i
dag, bør det imidlertid foretas en bredere gjennomgang av tapslovgivningen. Som flertallet i
arbeidsgmppen påpeker, bør en eventuell senking av terskelen for tap av førerretten også
vurderes i forhold til andre overtredelser av vegtmfikklovgivningen. Spørsmålet bør også ses
i sammenheng med Samferdselsdepartementets høringsbrev av20. april 2009, saksnummer
09/1170, om revidering av prikkforskriften, der det  er foreslått dobbel prikkbelastning for
personer med førerkort på prøve.
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Horing endringer  i  veguafikkloven vedr andre rusrniddel enn alkohol  —rapport fra
arbeidsgruppe

Det vises til høring nevnt ovenfor, med frist for uttalelse til Politidirektoratet til 15. juni.

Oslo politidistrikt størter i det alt vesentlige de tanker som framkommer i arbeidsgruppens
utredning, som fremtrer som grundig og gjennomarbeidet, og et hensiktsmessig
hjelpemiddel for å forhindre ruspåvirkede sjåfører på veiene.

Oslo politidistrikt har i det følgende noen synspunkter til de enkelte forslag til
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Tilfirslagets 5 22 - ruipåvirk.ninA av motoiwnfatv ,  vil polifidistriktet anføre at valget av  et
"nulltoleranseprinsipp med minstegrenser også gir den gevinsten at man formentlig
unngår problematildcen med framtidige "narkometer" med tanke på "cut-off verdier" for de
forskjellige stoffene.

For øvrig fremgår det at arbeidsgruppen ønsker å tillate legernidler inntatt i henhold til og i
overensstemmelse med resept. Det legges opp til at man i slike tilfeller plikter å forevise
resept ved kontroll. Politidistriktet er av den oppfatning av at flere spørsmål rundt selve
kontrollvirksomheten knyttet til medisinefing står udroftet. Det er ikke enkelt å se for seg
hvordan kontrollmannskapene skal kunne avdekke at kun foreskrevet dose er inntan og at
det ikke foreligger innblanding av andre medikamenter eller narkotika.

I Norge blir det gitt erstatningspreparater til narkotnane på resept. Metadon er et slikt
preparat. En del leger anbefaler at sine pasienter skal beholde sitt førerkort etter  å  ha vært
gjennom en karantenedd. Politiet har erfart at det finnes mye blandingsrus blant de som
behandles med metadon. Andre land, som Tyskland, har vært langt mer restriktive og fillater
ikke opprenholdelse av førerett dersom man behandles med for cksempel metadon.

Tilforrlagets5 22a - Hjemmelsgritnnlagfor testinA uten fonagående mistanke, vil Oslo politidistrikt gi
uttrykk for at det er svært hensiktsmessig at politiet gis anledning til å foreta en "sserskilt
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undersøkelse av om det forekommer tegn og symptomer på ruspåvir ". Mcd dette gis
metoden som gjerne betegnes som "tegn og symptomer" en eksplisitt bjemmel. Vi er også
enige i at mistankekravet skal være "grunn til å tro" at vedkommende fører har overtrådt
bestemmelsene i vegtrafikldoven § 22,  og  vil gjeme legge til at hvilke forhold som dannet
grunnlaget for politicts antagelse at fører var påvirket må være dokumenterbart i ettertid. Vi
vil også understreke at politiet ved en slik undersøkelse i vegkanten må ivareta kravet til
taushetsplikt og gi tilstrekkelig vern av integritet og verdighet, jf politiinstruksen § 3-1 mv.

Norsk narkotikaforening, avdeling Oslo, har anført at i tilfeller hvor det er mistanke om
kjøling under påvirkning av cannabis, må det sikres en blodprøve innen 60 til 90 minutter
etter inntak av stoffet. Dagens rutiner for hindtering av mistenkte mv gjør at politiet ikke
rekker å sikre slik prøve før det er for sent Det foreslås derfor at politidistriktet endrer sine
rutiner for å kunne satre blodprøve i tidc, for eksempel ved at personen kan fremstilles for
helsepersonell på et tidligere tidspunkt enn det som nå er rutine.

Endelig vil politidistriktet bemerke at en av de største utfordringene for effektiv
kontrollvirksombet er at man i dag ikke har noen gode hjelpemidler til analyse av spytt til
bruk i forbindelse mcd veikantkontroller. Det som finnes på markedet bygger på samme
teknologi Teknologien som benyttes er omtrent den samme som man kjenner fra urintester
med "sticks". Testene er dyre og tidkrevende.

I en trafikkontroll bør testresultatet foreligge på den tiden det tar å kontrollere førerkort og
vognkort. Utviklingen av alkometer tok også tid, og veien var lang fra glassampuller til
dagens alkometer med brenselceller. Selv om man i dag ikke har noen egnede hjelpemidler,
støtter man tanken om å innføre hjemmelsgrunnlaget for slike tester. En antar at fiere land
med ct slikt hjemmelsgrunnlag vil påskyndte prosessen med utvikling av egnet ustyr.

I forslaget er det lagt til grunn at spyttprøve kan tas av lege, sykepleier eller bioingeniør.
I forbindelse med deltagelse i forskjellige prosjekter har tjenestemenn ved Oslo pd bistått
FHI med å samle spyttprøver (referanseprøver). Utstyret man har fått tildelt av FH1 til dette
bruk har vært meget enkelt å bruke. I disse dager pågår det et nytt prosjekt med innsamling
av spyttprøver. Denne gangen er det riktig nok leger som forestår innsamlingen, men
utstyret som benyttes er så enkelt å bruke at enhver tjenestemann kunne foretatt
innsamlingen. Systemet har til og med en egen indikasjon som viser når det er avgitt
tilstrekkelig spytt. Det anbefales derfor at det legges til rette for at tjenestemenn kan foreta
spyttprøver spesielt mcd tanke på muligheten for at man i framtiden kan bruke spytt på lik
linje med blod for dornfellelse. Å bruke spytt vil  være  svært resursbesparende, i tillegg til at
det vil  være  en lite inngripende måte å innhente bevis på.

Forslagets  f  33 lelder tap avftrrreil ifodPindelse med kjnins i påvirkel tilstand Her har
arbeidsgruppen delt seg i et fiertall og et mindretall. Oslo politidisttikt vil gi sin ubetingede
støtte til mindretallets forslag og den begrunnelsen som er gitt der.

Begge forslagene innbærer at de som har førerkort på prøve uansett taper føreretten. Disse
førerne må avlegge ny prøve. Spørsmålet er om et tillegg med pålagt promilleprogram
uansett påvirkning, ville gitt en gevinst for den gruppen sjåfører.

Okoiromiskr ogadnrimitnative kosmader
Det fremgår av arbeidsgruppens rapport at analyseprisen økes med nesten 30 % til 3850,-.



Ulykker med ruspåvirkede førere koster samfunnet enorme beløp i tillegg til psykiske
lidelser ulykkene måtte medføre for de som blir innvollvert. Det er derfor helt klart en
overordnet samfunnsoppgave å forhindre slike ulykker. At det skal medføre ekstra
kostnader for politidistrikter som har høy aktivitet for å finne ruspåvirkede førere, virker
ufimelig. Oslo politidistrikt mener at det bør vurderes å gjeninnføre den tidligere ordningen
dex slike utgifter ble dekket sentralt

1 analysen refereres det til at man antar at man vil kunne halvere anr211 sakkyndige uttalelser
og på denne måten spare ca 1000,- kroner pr. sak.

Politidistriktet har liten tro på en slik halvering dersom man ikke kommer fram til konkrete
måter å behandle blandingsrus på. Dagens prøver viser at blandingsrus er svært vanlig.
For at lovforslaget skal gi den gevinst man er forespeilet, er det svært viktig at man ved
utarbeidelse av forskriften klart defineres hvordan man skal håndtere blandingsrus. Dersom
for eksempel overvekten av et stoff er så stor at funn av andre stoffer blir ubetydelige, bør
det legges til rette for domfelles uten bruk av sakkyndige.

For øvrig kan det heller ikke utelukkes at ptisene for undersøkelsene kan reduseres dersom
tjenesten i større grad var konkurranseutsatt.

Med vennlig hilsen
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Høring  — Endringer i vegtrafdddoven knyttet til andre rusmiddel enn alkohol  -
Rapport frå arbeidsgruppe

Det vises til Deres e-post av 16. april 2009 samt høringsbrev av 30. mars 2009 fra
samferdselsdepartementet.

Politimesteren i Troms ser positivt på forslaget om å innføre lovfastsatte grenser for når en
skal regnes som "påvirket" av ulike narkotiske stoffer. Forslaget er basert på et
nulltoleranseprinsipp med minstegrenser.
Det er et paradoks at man ved dagens rettstilstand krevcr bevis for faktisk påvirkning vcd
kjøring etter inntak av illegale rusmidler, mens man for alkohol opererer med minstegrenser
som i realiteten innebærer nulltoleranse. Dette innebrxer et unaturlig skille og en urimelig
forskjellsbehandling mellom dem som blir tatt med promille og de som ex påvirket av andre
stoffer. Man vil få en større grad av likebehandhng straffeutmålingsmessig ved at
domstolene har en tendens til å sette påvirkningsgraden noe ned sammenlignet med
promillesakene, noe kan tilskrives at de sakkyndige vurderingene av påvirkning til en viss
grad beror på skjønn.
Forslaget vil også spare samfunnet for ressurser ved at en slipper å innhente sakkyndig
uttalelse når det påvises narkotiske stoffer i blodet til motorvognførere.

Forslaget om straffeurmålingsregler for påvirkning av andre rusmidler enn narkotika, er
forenklende og positivt,

med forslag om innføring av obligatorisk krav til legeartest for
ørerkort tilbake etter tap som følge av ruspåvirket kjøring eller

Politimesteren i Troms deler oppfatning fra flertallet i gruppen at det ikke er grunnlag for a
innføre regel om tap av førerrett ved lavpromilletilfellene. Det vises her til begrunnelsen  til
flertallet.
Politimesteren er imidlertid uenig i flertallets foreslag om at tap av forerrett i disse tilfelle for
førere som tas i tiden hvor forerretten er på prøve.

MOTTATT

~1.11,11111 11~



Flertallet begrunner sin standpunkt for denne gruppen med at 30 % av de som i 2007 bk
tatt for kjøring i påvirket tilstand var under 25 år.
At unge førere er overrepresentert ved alle typer overtredelser av vegtrafikkloven er vel
dokumentert. Likevel skiller ikke vegtrafikldoven denne gruppen overtredere fra andre når
det gjelder grensen for tap av forerrett. Det er ct gjennomgående trekk ved tapsregkne for
førerkort, at overtredelsen må være mer kvalifisert enn grensen for det straffbare, før
førerretten mistes. Det vises også til at konsekvensene ved tap av førerrett i 3 - 6 måneder,
for den som har førerkortet på prøve cr betydelig større enn andre ved at ny fullstendig
prøve må avkgges.
Etter polititnesterens syn er det således ikke grunnlag for en slik "særregel" hva angår

Med hilsen

Saksbehandler:
Einar Sparboe Lysnes
Tlf: 77698650 / 90965390
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Uftatatt elealksbet
Offt 13.1 if fv113.1.1

Forslag om endringer i vegtrafilddova om kjøring under påvirkning av
andre rusmidler enn alkohol

Det vises til rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Samferdselsdepartementet.

I det store og hele ex en enig i forslag om at det innføres legalgrenser for
kjøring under påvirkning av narkottla og at disse grensene settes lavt.

Som pipekt av arbeidsgruppen må hovedformålet med forslaget være forbcdret
trafikksikkerhet. Kjøring i ruspåvirket ulstand, hva enten det er alkohol eller annet
berusende eller bedøvende middel, medfører økt ulykkesrisilro i trafikken. Dette kan ha
fatale konsekvenser ikke bare for føreren selv, men også for uskyldige medtrafikanter. Dette
gielder likc myc enten en har drukket alkohol eller brukt andre berusende eller  bedevende
midler.
Ved å innfere legalgrenser basert på et nuIltoletanseprinsipp, vil en likestille kiering etter
bruk av narkotika med alkohoL Det vil gi reglet som blir enklere både å praktisere og
håndheve. Videre vil det gi et klart signal til borgerne om at kjøring ikke er akseptabelt hva
enten det cr alkohol eller annet berusende eller bedevende middel som er inntatt. Innfering
av legalgrenser som forslått innebterez også at individuell påvirkningstoleranse ikke kommer
i betraktning. Dette prinsipp gjelder  allerede ved alkohol og må gjelde tike mye ved bruk av
andre midler.

forslag skal dagens påvirkningsregel videreferes etter inntak av
legemicilex, herunder narkotika, i henhold til resept. Her vil da også individuelt opparbeidet
toleranse bli tatt hensyn til. Sett i et trafikksikkerhetsperspektiv er en i tvil om dette er riluig.
Inntak av berusende eller bedøvende midler og kjøring hører ikke sammen uansett. Alkohol
er et lovlig natMpl, men her har man skiret igiennom. Risikoen for ulykker  med fatale
konsekvenser for uskyldige mcdtrafikanter blir ikke mindre ved bruk av meddramenter
foreskrevet av legc.
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Høring  -  Fremlegg til endringer i vegtrafilddova knytt til andre rusmiddel enn
alkohol  -  høyring av rapport frg arbeidsgruppe

Politimesteren i Romerike tiltrer de forslag til endringer i vegtrafikkloven som fremgår av
Sarnferdselsdepartementets horingsbrev av 30. mars 2009.

Faste grenser for hva som skal regnes for påvirkning av narkotiske stoffer i vegtrafikklovens
forstand vil ktte politiets arbeid.  Dette  vil vaere ressursbesparende og dessutcn effektivisere
saksbehandlingen.

P0Mg1 ro: ''694.05.07959
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