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Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Rusreformutvalget 

 

Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg for å utrede og foreslå en modell for hvordan 

myndighetenes reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk kan flyttes fra 

justissektoren til helsesektoren.  

 

Rusreformutvalget ber med dette om skriftlige innspill til utvalgets oppdrag. 

 

Utvalgets oppdrag 

Utvalget skal utrede og foreslå en modell for å oppnå formålet med rusreformen. Modellen 

må understøtte regjeringens målsetting om bedre tjenestetilbud til brukerne, og være i tråd 

med internasjonale anbefalinger om rehabilitering og reintegrering.  

 

Den valgte modellen må sikre at tjenester og tilbud som i dag rettslig og organisatorisk ligger 

til kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og andre relevante sektorer, kan inngå i tilbudet 

til den enkelte bruker. Utvalget må videre sikre at hensynet til barn som pårørende ivaretas, at 

barnets omsorgssituasjon vurderes og at barnets beste legges til grunn. 

 

Utvalget skal utrede og foreslå hvordan modellen skal forankres organisatorisk og 

administrativt. Modellen kan ikke forutsette endring av dagens prinsipielle ansvars- og 

oppgavefordeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. 

 

Utvalget skal utrede og foreslå nødvendige lovendringer for å gjennomføre reformen i form 

av konkrete lovutkast. I arbeidet inngår også utredning av de foreslåtte endringenes forhold til 

Norges folkerettslige forpliktelser, blant annet FNs narkotikakonvensjoner og 

menneskerettighetene.  

 

Utvalget står fritt til å se til andre lands erfaringer, men er pålagt å særlig vurdere erfaringer 

fra Portugal, som i 2001 flyttet den rettslige reguleringen av bruk og besittelse av narkotiske 

stoffer fra straffelovgivningen til helse- og sosialsektoren.  

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Narkotika
https://no.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Utkast til regelverksendringer og organisering må legge til rette for rolleavklaring og god 

samhandling mellom politi og påtalemyndighet, kommunal helse- og omsorgstjeneste, 

spesialisthelsetjeneste samt andre relevante aktører. 

 

Rusreformutvalget skal avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og 

beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019. Mer informasjon om utvalget, herunder 

dets mandat og sammensetning samt en oversikt over møter og studiereiser, er tilgjengelig på 

nettsiden www.rusreformutvalget.no.  

 

Skriftlig innspill  

Som det framgår av mandatet, skal utvalget utrede en rekke spørsmål av ulik karakter knyttet 

til gjennomføringen av en rusreform. I sitt arbeid søker utvalget å få belyst problemstillingene 

på ulike måter. Gjennom denne invitasjonen ønsker utvalget ulike aktørers synspunkt på  

spørsmål og problemstillinger som mandatet reiser. Alle som ønsker kan sende inn 

synspunkter.   

  

Innspillene sendes til innspill-rusreformutvalget@hod.dep.no eller til Rusreformutvalget 

v/Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.  

 

Frist for innspill: 01.02.2019.  

  

Vennlig hilsen  

  

  

Runar Torgersen  

utvalgsleder  

  

https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_offentlige_utredninger
https://no.wikipedia.org/wiki/Helse-_og_omsorgsdepartementet
https://no.wikipedia.org/wiki/Justis-_og_beredskapsdepartementet
https://no.wikipedia.org/wiki/Justis-_og_beredskapsdepartementet
http://www.rusreformutvalget.no/
mailto:innspill-rusreformutvalget@hod.dep.no
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Adressater 

 

Rusmisbrukernes intresseorganisasjon (RIO) 

Marborg 

proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR 

Barn av rusmisbrukere  

A-larm 

NA 

WayBack 

ADHD Norge  

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 

WSO - We shall overcome 

Hvite Ørn 

Fagrådet for rusfeltet 

ACTIS 

Forbundet mot rusgift 

Juba 

Juvente 

IOGT Norge  

Foreningen Tryggere Ruspolitikk 

Normal  

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) 

EmmaSofia 

Alliansen for en Rettighetsorientert Ruspolitikk (AROD) 

Ungdom mot narkotika 

Skyggeutvalget 

Mental helse 

Mental helse Ungdom  

Arbeiderbevegelsens Rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) 

Motorførernes Avholdsforbund (MA) 

Landslaget for RUSFRI OPPVEKST (tidl. Norsk Læreravholdslag)  

Det Hvite Bånd 

Norsk narkotikapolitforening 

Law Enforcement Action Partnership (LEAP) Scandinavia 

Landsforbundet mot stoffmisbruk 

Kirkens bymisjon 

Frelsesarmeens rusomsorg 

Blåkors 

Røde Kors 

Gatejuristen 

Stiftelsen Evangeliesenteret 

Samarbeidsforum for norske kollektiv 

Fransiskushjelpen (sykepleie på hjul)  

Stiftelsen KRAFT 

KS 
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Oslo kommune 

Bergen kommune 

Stavanger kommune 

Trondheim  kommune 

Tromsø kommune 

Regionale helseforetak (RHF)  

Fellesorganisasjonen 

Politiets fellesforbund 

Den norske legeforening 

Norsk sykepleierforbund  

Norsk psykologforening 

Norges juristforbund 

Advokatforeningen 

Fagforbundet 

Folkehelseinstituttet  

Senter for rusmiddelforskning (SERAF) 

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (N-TSB)  

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) 

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus 

Nasjonalt kompetansesenter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) 

Regionale kompetansesentre – Rus (KoRus)  

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) 

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling 

Helsetilsynet 

Konfliktrådene  

Fylkesnemnd 

Sivilombudsmannen 

Barneombudet 

Pasient- og brukerombudene 

Agenda  

Civita 

Human rights service  

Manifest 

Minotenk 

Minerva  

Skaperkraft 

Helsedirektoratet 

Politidirektoratet 

Kriminalomsorgsdirektoratet 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

mailto:post@tankesmienagenda.no
mailto:post@civitas.no
mailto:post@rights.no
mailto:tankesmie@manifest.no
mailto:post@minotenk.no
mailto:post@minervanett.no
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