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SVAR - HØRING  -  ALTERNATIVE REAKSJONER FOR MINDRE ALVORLIGE
NARKOTIKALOVBRUDD

Høringsuttalelsen vil bli behandlet av Drammen bystyre i møte 24. april, og avgis under forutsetning
av politisk godkjenning. Utskrift av møtebok vil bli ettersendt.

Drammen kommune slutter seg til de foreslåtte endringene i rapporten. De alternative reaksjonene er
egnet til å fange opp de yngste lovbryterne, og gir mulighet til å sette inn hjelpetiltak før
narkotikamisbruket blir omfattende.

Arbeidsgruppen legger til grunn at reaksjonene skal være fleksible og tilpasses lovovertrederen og
hans situasjon. Dette er en god intensjon, men det forutsetter ressurser og kompetanse hos de som har
ansvaret for å følge opp. Det må legges til rette for at dette også skal kunne gjennomføres på mindre
steder.

Motivasjonssamtale

Det er lagt til grunn at samtalene som utgangspunkt skal gjennomføres av en egnet representant fra
politi eller helsevesen. Oppgaven må entydig ansvarsplasseres. Den ansvarlige må få tilført ressurser til
å utføre oppgaven. Det er noe uklart om det er den kommunale helsetjenesten som skal bidra, og
hvordan en skal sikre at de som får dette ansvaret får nødvendig skolering i valgt metodikk. Det blir
her viktig å kvalitetssikre at samtalene blir faglig gode og fører til ønsket resultat.

Intervensjonsprogram

Det at programmet er rettet mot allerede eksisterende hjelpetjenester og tiltak er positivt. Dette
innebærer at man kan benytte den kompetansen som allerede er i de ulike instansene. Når det gjelder
koordineringsgruppens sammensetning, er det viktig at den rette fagkompetansen er på plass. Det er en
selvfølge at rustjenesten er representert, men det bør også vurderes om fagpersonell innen psykisk
helse skal delta. Svært mange narkotikalovbrytere har sammensatt problematikk innen rus og psykisk
helse. Det er også vesentlig at barneverntjenesten er representert både i koordineringsgruppene og
oppfølgingsteamene dersom vedkommende er under 18 år. Den kommunale barneverntjenesten
innehar en betydelig kompetanse i kartlegging av barn og unge med et utvidet hjelpebehov, og er en
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like naturlig representant som fagteamene i det statlige barnevern til å kunne delta i
koordineringsgrupper.

Arbeidsgruppen anslår de årlige merkostnadene knyttet til fagteamenes arbeid opp mot
koordineringsgruppene til 5 millioner kroner. Det bør vurderes om det kommunale barnevern bør
tilføres noe av dette.

Det er gjort gode erfaringer med ungdomskontraktmodellen. Denne modellen bør opprettholdes og
implementeres i intervensjonsprogrammet.

Både intervensjonsprogrammet og motivasjonssamtalene bør ha gode evalueringsverktøy også
kommunalt for å se om tiltakene/metodene virker.

Organisering

Drammen kommune ser at det er flere hensyn som taler både for og imot arbeidsgruppens forslag om at
intervensjonsprogrammet skal organiseres under konfliktrådene. Det avgjørende i denne sammenheng er at
det legges opp til at den best mulige kompetansen er tilgjengelig. Ut fra erfaringene med oppfølgingsteam
anses det hensiktsmessig at konfliktrådet får dette ansvaret.

Kostnadene med tiltakene må dekkes gjennom økt statlig tilskudd.

Med vennlig hilsen

Mari Kristine Rollag
rådgiver
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Behandling:
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak/innstilling til bystyret:
Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse.
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