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Høringssvar fra Nordland fylkeskommune - NOU 2019: 26 - Rusreform - 

Fra straff til hjelp   
 

Fylkestinget i Nordland uttaler følgende til høring av NOU 2019: 26 - Rusreform - Fra straff til hjelp: 

 
1. Nordland fylkesting tar NOU 2019: 26 til orientering. 
 
2. Fylkesrådet er i hovedsak positiv til at samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av 
illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten når det 
gjelder personer med alvorlig rusavhengighet. 
 
3. Fylkestinget støtter ikke utvalgets forslag vedrørende terskelverdier for besittelse og 
oppbevaring av narkotiske stoffer. 
Dersom regjeringen likevel gjennomfører en avkriminalisering må terskelverdiene 
settes så lave som mulig. 
 
4. Fylkestinget mener at i tilfeller der personer under myndighetsalder avdekkes for 
bruk og besittelse av narkotika skal det gjennomføres en pålagt 
foreldreveiledningssamtale. 
 
5. Fylkestinget understreker viktigheten av at politiet fortsetter sitt forebyggende arbeid 
mot narkotika med blant annet bekymringssamtaler for barn under 18 år sammen 
med foreldrene. 
 
6. Fylkestinget påpeker at fylkeskommunene har en særskilt rolle som skoleeier og 
understreker viktigheten av et godt forebyggende samarbeid med politiet. 
 
7. Fylkestinget mener at manglende oppmøte til pålagte møter med den rådgivende 
enheten skal følges opp av politiet. 
 
8. Gjentatte overtredelser i form av bruk og oppbevaring av illegale rusmidler skal 
medføre en opptrapping av straffereaksjoner for eksperiment- og 
rekreasjonsbrukere. 
 
9. Fylkestinget påpeker at iverksettelse av rusreformen forutsetter at det følger med 
tilstrekkelige tilleggsressurser til å sikre et godt tilbud i alle Nordlands kommuner og 
politidistrikt og driftsenhetene i politiet. 
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10. Fylkestinget understreker viktigheten av å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet og ettervern for 
personer med rusavhengighet. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ronny Olsen 

rådgiver folkehelse 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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