
Kommunedirektøren i Asker har behandlet Rusreformsutvalgets innstilling NOU 2019:26. 
Høringen har ikke vært oppe til politisk behandling grunnet situasjonen knyttet til 
koronaepidemien. Oppvekstutvalget vil få en orientering om høringen i utvalgets møte den 
03. juni. 

Kommunedirektøren ønsker å fremme følgende høringssvar: 

Rusreformen legger opp til at man må se på andre løsninger innenfor ruspolitikken knyttet til 
hvordan samfunnet skal kunne møte utfordringene i henhold til regjeringens mål om et bedre 
tjenestetilbud til brukere med rusutfordringer. Dette også i tråd med internasjonale 
anbefalinger om mer vekt på rehabilitering og behandling, enn fortsatt bruk av straff.  

Utvalgets mandat var å utrede mulighet for å endre samfunnets reaksjon ved bruk, besittelse 
og erverv av narkotika til eget bruk og synliggjøre hvordan reformen skal gjennomføres uten 
at dette vil medfører økte kostnader. Utvalget foreslår at ansvar for samfunnets reaksjon på 
bruk og erverv av illegale rusmidler til eget bruk, overføres fra justissektoren til den 
kommunale helsetjenesten. Utvalget foreslår også en tredelt modell for gjennomføring. 

Kommunedirektøren støtter at bruk, besittelse og erverv til eget bruk avkriminaliseres og at 
ansvaret for samfunnets reaksjon overføres fra justissektoren til helsetjenesten. 
Kommunedirektøren støtter opprettelsen av en rådgivende enhet, forankret i helse- og 
omsorgstjenesteloven, der politiet gjennom en ny bestemmelse i politiloven kan ilegge 
møteplikt til den rådgivende enheten. Kommunedirektøren mener også samtidig at 
forebygging og skadereduksjon må styrkes for at man fortsatt skal ha et relativt lavt nivå på 
rusmiddelbruk i befolkningen. Dette gjelder spesielt unge som prøver ut og bruker rusmidler i 
sosiale sammenhenger. Kommunedirektøren mener her at utvalget må utrede mulighet for 
fortsatt sivilrettslige reaksjoner som alternativ til straff for rekreasjonsbrukere og unge 
brukere. Det vises f. eks her til gode erfaringer med bruk av urinprøvekontrakt for unge. 

Kommunedirektøren mener at utredningen og den skisserte modell for kommunens ansvar 
og merkostnader først og fremst er knyttet til et større krav til bemanning og kompetanse. 
Det vil også være et behov for å utrede hvilke kommunikasjon- og journalsystemer som må 
etableres i et samarbeid med politiet. En lovpålagt rådgivningstjeneste vil også kreve et 
tverrfaglige samarbeid mellom f. eks barnevernet og andre helses- og sosialfaglige 
fagmiljøer i kommunen (tverrsektorielt), uavhengig av en organisatorisk forankring.  

På denne bakgrunn fremmes forslag til høringssvar overfor Helse og omsorgsdepartementet. 


