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HØRING NOU 2019:26 RUSREFORM - FRA STRAFF TIL HJELP 
 
Behandling  Formannskapet - 19.05.2020: 
 
SV v/Edvin Eriksen og SV fremmet flg forsalg: 
 
Høringssvar - rusreformen 
 
Bakgrunnen for regjeringens rusreform er en erkjennelse av at rusavhengighet og 
rusmisbruk er en helseutfordring. Å straffe folk for bruk og besittelse av illegale rusmidler 
til eget bruk har bidratt til stigmatisering av folk som allerede sliter og står i veien for å 
møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging.  
 
Harstad kommune mener derfor at en slik reform er helt nødvendig for å sikre en større 
grad av verdighet for noen av samfunnets mest sårbare og stigmatiserte mennesker. Det 
er svært positivt at regjeringen går foran og bryter med et feilslått syn på straff som 
virkemiddel. 
 
Det hjelper ikke samfunnet å sette rusavhengige i gjeld, tvert imot: Høy gjeldsbyrde er et 
stort praktisk problem for de som til slutt greier å bli rusfrie og vil tilbake i samfunnet. Det 
er nærmest null sammenheng mellom straffetiltakene i et lands forbud mot narkotika og 
nivået på narkotikabruk. 
 
Harstad kommune er av den oppfatning at de som utvikler rusproblemer ofte har hatt 
psykisk sykdom, eller blitt utsatt for traumatiske opplevelser og misbruk i oppveksten før 
rusdebuten. Rusreformen handler om å anerkjenne rusavhengighet som en sykdom. 
 
Rusreformen vil bli den viktigste sosialpolitiske reformen i moderne norsk historie. Her kan 
Norge gå helt i front i verden, og foreslå en kunnskapsbasert ruspolitikk som hjelper dem 
som trenger det mest.  
 
Vi viser til at rusreformen er sterkt inspirert av Portugals vellykkede ruspolitikk. Der var 
det helt sentralt å fjerne stigma med rusbruk. For dem som har alvorlige rusproblemer, 
kan straff bidra til å forsterke problemene. Det gjelder også dem som står i fare for å 
utvikle rusproblemer. Ifølge Folkehelseinstituttet har rundt én av fire nordmenn mellom 16 
og 64 erfaringer med cannabis, og bruken har stadig økt siden 2009 på tross av forbud, 
bøter og fengsel. 
 
I Portugal har man etter reformen opplevd at det har blitt færre narkotikarelaterte dødsfall 
siden reformene i 2001. Portugal ligger i dag langt under gjennomsnittet og har EUs nest 
laveste dødsrate knyttet til narkotika. Antallet HIV-infeksjoner har også falt dramatisk – 
fra 1016 tilfeller i 2001 til bare 56 i 2012. Bruken av narkotika – inkludert cannabis – har 
falt i befolkningen (15–64 år) etter avkriminaliseringen, og det har blitt et redusert press 
på rettssystemet.  
 
Videre viser vi til at FNs toppledergruppe (UNCEB) – bestående av lederne av FNs 31 



 

byråer, enstemmig har bedt medlemslandene om å avkriminalisere ulovlige rusmidler til 
personlig bruk. 
 
Konsekvensene av rusreformen for kommunene er pålegg om å etablere en 
rådgivningsenhet, og i tilknytning til det et mottaksapparat sik at politiet kan melde om 
ilagte møteplikter til enheten. Det vil påløpe merkostnader for kommunene til etablering 
av den rådgivende enheten, og Harstad kommune forutsetter at staten finansierer nye 
oppgaver med friske midler.  
 
Harstad kommune slutter seg til hovedkonklusjonene i NOU 2019:26. Vi mener denne 
rusreformen er helt nødvendig for å sikre mer verdighet for noen av samfunnets mest 
sårbare og stigmatiserte mennesker. 
 
H v/Einar J Mustaparta fremmet flg forslag: 
 
Pkt. 1 endres – «ikke» i første setning strykes 

- 2. setning strykes 
  

Pkt. 2 strykes. 
Pkt. 3 og 4 opprettholdes 
 
SV og V sitt forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme. (1SV) 
Tilrådingens pkt 1 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for H sitt forslag. 
(2 H, SV). 
Tilrådingens pkt 2 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for H sitt forslag. 
(2 H, SV). 
Tilrådingens pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak Formannskapet - 19.05.2020: 
Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet vedtar vedlagt forslag til 
høringsuttalelsen med følgende merknader: 
 
1. Avkriminalisering: Rusreformutvalgets forslag angående avkriminalisering vedrørende 
bruk av narkotika støttes ikke. Fokuset bør være at det tilbys alternativ til straff, som 
helsehjelp, behandling, ruskontrakt o.l.  
2. Innføring av terskelverdi for straffefrihet: Flertallsforslaget til rusutvalgets foreslåtte 
mengde (terskelverdier) til bruk og besittelse til eget forbruk er for høyt og forslaget 
støttes ikke. 
3. Administrative konsekvenser: Rusreformutvalgets forslag om etablering av en 
rådgivende enhet for narkotikasaker hjemlet i helse – og omsorgstjenesteloven støttes.   
4. Økonomiske konsekvenser: Forslagene i rusreformutvalgets innstilling krever merarbeid 
og økte kostnader til både spesialist- og kommunehelsetjenesten. For å lykkes med 
rusreformen, og ut ifra hensynet til kommunenes økonomi vil det være nødvendig ved 
igangsettelse av rusreformen å tilføre kommunene nødvendig økonomiske ressurser.  
 
 
Rett utskrift, 25. mai 2020  
 
 
 
May-Unni Ertsås Olsen 
Konsulent 
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