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HØRING - ALTERNATIVE REAKSJONER FOR MINDRE ALVORLIGE
NARKOTIKALOVBRUDD

Det vises til høringsbrev datert 19.1.2012, hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslagene
i utredningen "Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd".

Rapporten har vært forelagt alle enhetene i region sørvest.

Kriminalomsorgen region sørvest kan ikke se at kriminalomsorgen i utgangspunktet har en stor
rolle i arbeidsgrupnens forslag slik de fremkommer i rapport om "Alternative reaksjoner for
mindre alvorlige narkotikalovbrudd".

Regiondirektøren har følgende bemerkninger til forslagene:

Innledningsvis bemerker regiondirektøren at vilkår ved betinget dom må være å anse som
straffegjennomføring. Regiondirektøren mener det er uheldig dersom det organisatoriske
ansvaret for straffegjennomføring flyttes til konfliktrådene. I dag er det politiet som har ansvaret
for gjennomføring av vilkår ved betinget dom, unntatt ved program mot ruspåvirket kjøring, som
ligger til kriminalomsorgen. Arbeidsgruppens forslag innebærer at straffegjennomføring også
legges til konfliktrådene. Dette er nytt, og regiondirektøren er prinsipielt tilbakeholden med å
anbefale at slik maktutøvelse delegeres til ytterligere etater.

Dersom reaksjonene blir innført, anbefaler Rogaland friomsorgskontor at rekvisisjon av
personundersøkelse bør være en hovedregel i denne type saker. Dette for å avklare om
lovovertreder er motivert for en alternativ straff som foreslått. Friomsorgen har allerede
kunnskap og erfaringer med personundersøkelser. Regiondirektøren anser dette som
hensiktsmessig.

Motivasjonssamtale

Regiondirektøren anser motivasjonssamtale som en hensiktsmessig reaksjon i de minst alvorlige
tilfellene. Likevel knyttes usikkerhet i forbindelse med å kunne nå brukerne på et så lavt nivå
som reaksjonen skal favne.
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Brudd

Dersom domfelte bryter vilkår under gjennomføringen av motivasjonssamtale eller
intervensjonsprogrammet fremstår det som noe uklart hvordan disse skal bchandlcs og hva som
skal regnes for brudd. Oppfølgingsteamene vil være en ad hoc-organisasjon, og bestå av ulike
aktører i hvert enkelt tilfelle. Dette kan gjøre det vanskelig å få likebehandling i forhold til
behandling av brudd. At rusmisbruk ikke skal betraktes som ny kriminalitet, vil også føre til ulik
praksis i forhold til allerede etablerte straffereaksjoner som samfunnsstraff og lignende.

Regnndire ktofren kqn ikke Qe 9t  riP t fvljcr fnrclag enm tilfixrF.r  ti r iif1a mrtt, mer
effektivt og mer hensiktmessig enn hva som enten er blitt forsøkt tidligere, eller som allerede er
innført i dag. Regiondirektøren er tilbakeholden i forhold til at de nye reaksjonene skal innføres
på nåværende tidspunkt. Da er det heller ønskelig å gjøre de mulighetene vi har tilgjengelig i dag
mer effektive.

Med hilsen
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-Agnes Indethaug
abs. regiondirektør
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førstekonsulent
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