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SVAR PÅ HØRING OM MINDRE ALVORLIGE NARKOTIKALOVBRUDD
APRIL 2021

Kirkens Byrnisjon viser til høringsbrev av 19. januar 2012 om høring fra
elustisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet av rapporten «Alternative
reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd». Høringsfristen er 23. april 2012.

Kirkens Bymisjon stiller seg positiv til departementets forslag om å innføre alternative
til straff for mindre narkotikalovbrudd. Dette kan være et positivt bidrag inn i
narkotikapolitikken.

Vi tror at det er de som er i en utprøvingsfase med ulike narkotiske stoffer og de som
bruker narkotika i det skjulte som vil ha størst nytte av forslaget.
Her synes vi forslaget om motivasjonssamtaler gir god mening. Motivasjonssamtaler bør
iverksettes uten unødig forsinkelse dersom det skal ha full effekt.

Der det er behov for langvarige og koordinerte tjenester tror vi ikke at forslagene er
fullgode. Målsettingene for programmene slik arbeidsgruppen har formulert dem er
gode, men ambisiøse. De fileste i denne gruppen vil allerede være i kontakt med
hjelpeapparatet. Det fremkommer ikke klart i forslaget hvordan man skal utløse hjelp
det ordinære tjenesteapparatet ut over at man baserer seg på eksisterende tjenester.
Erfaringen tilsier at det kan være lang ventetid på enkelte av disse tjenestene.
Dersom forslaget om intervensjon kan føre til større gjennomslag for tjenester for denne
utsatte gruppen, er det svært positivt. Det er imidlertid viktig at arbeidsgruppens
intensjon om integrering i de eksisterende tjenester gjennomføres slik at man ikke
bygger parallelle strukturer.

Der det er etablert ansvarsgrupper eller det finnes behandl ngsansvarlig, vil det være
naturlig å trekke inn disse som en sentral del av opplegget.

,



Arbeidsgruppens forslag kan bidra til at flere personer med rusmiddelproblemer får
bistand fra hjelpeapparatet, noe vi ser på som svært positivt.

Vi erfarer videre at mange har stor gjeld da de har mange ubetalte bøter for mindre
narkotikalovbrudd. Vi er positive til det skal være mulig å finne alternative reaksjoner til
bøter.

I henhold til figur 2 på side 23 foreslår arbeidsgruppen at man etter å ha oppdaget
relevant lovbrudd skal ta vedkommende inn til avhør. Vi ønsker at man vurderer å ta
vedkommende inn til samtale for vurdering av alternativ reaksjon uten at man først går
via avhør. Her kan man benytte system slik arbeidsgruppen foreslår. Dersom
vedkommende ikke samtykker til alternativ reaksjon, kan man ta vedkommende inn til
avhør.

Dersom lovovertreder gjennom ny ordning kan komme videre til behandling i f.eks
spesialisttjenesten bør vedkommende behandles under samme vilkår som andre til
behandling. I spesialisttjenesten skrives man som hovedregel ikke ut av behandling ved
bruk av rusmidler under behandling. Dette reguleres av pasientrettighetsloven og av
oppdragsgiver som er Helseforetakene.

Dersom vedkommende som er innlemmet i programmet blir tatt for ny lovovertredelse,
men ikke avbryter behandlingsopplegget mener vi at man ikke automatisk bør
tilbakeføres til straff. Her bør behandlingsinstitusjonens vurdering vektlegges.

Kirkens Bymsjon håper at departementet finner å kunne gjennomføre tiltakene
forslaget.

Med vennlig hilsen
Kirkens Bymisjon Oslo
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