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OVERSENDELSE AV HØRING OM ALTERNATIVE REAKSJONER FOR
MINDRE NARKOTIKALOVBRUDD

Det vises til oversendelse fra Kriminalomsorgen region øst 26.01.2012, der fristen for uttalelser
fra enhetene var satt til 1.april. Pga. påske håper en likevel at følgende uttale1se blir vurdert
medtatt.

Justis- og beredskapsdepartementet har fremmet forslag om alternative reaksjoner ved mindre
alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd. Østfold friomsorgskontor vil i hovedsak stille seg bak de
forslag som foreligger.

Forslagene reiser imidlertid en del prinsipielle spørsmål om rolleforståelse både for
konfliktrådet, hvor tiltakene foreslås forankres, og for hjelpeapparatet for øvrig. For mange
innenfor både konfliktrådet og hjelpeapparatet for øvrig vil det være betenkeligheter med å bli
assosiert med straffegjennomføring. Det gjelder både de som jobber her, og de som er brukere av
disse ordningene. Man vil være uavhengig av strafferettspleien. På den andre siden er det
gjennomført prøveordninger med ungdomsteam, etter sigende med gode resultater.

Forutsetningen for at dette skal kunne bli vellykket er etter vår oppfatning at de instanser som
inngår i samarbeidet må kunne delta på egne premisser.

Det er videre viktig at der det er behov for videre tiltak ut over den tidsbegrensede
tiltaksperioden som oppfølgingsteamene skal fungere, må samarbeidspartene kunne fortsette sitt
tiltaksarbeid overfor den det gjelder uavhengig av formell tidsperiode. Det innebærer at personen
oppebærer de samme rettigheter i forhold til hjelpeapparatet uavhengig av oppfølgingsteamene.

Når det gjelder forankring av tiltakene, er det ikke blitt foretatt noen grundig utredning av
alternativer til konfliktrådet. Konfliktrådet har først og fremst spisskompetanse i forhold til
mekling. Friomsorgen har allerede mange ulike program på agendaen, og har slik sett både
erfaring og kompetanse til å gjennomføre strukturerte program. Friomsorgen har også
kompetanse i forhold til motivasjonssamtaler med unge domfelte. Ansatte i friomsorgen har også
erfaring med å jobbe i ansvarsgrupper. Alt dette kan overføres til de foreslåtte tiltak. I tillegg har
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friomsorgen lang erfaring i arbeid med rusavhengige, og kan således mye om utvikling av
rusproblemer. Avhengig av hvor stort omfang dette vil kunne ra, er det naturligvis også spørsmål
om tilførte ressurser. Tilføring av ressurser ville uansett blitt et tema også i forhold til
konfliktrådet.

Østfold friomsorgskontor stiller seg på denne bakgrunn bak de foreslåtte tiltak. Vi ønsker
imidlertid at friomsorgen kan være forankringspunkt for disse tiltakene, ut fra den kompetanse
og erfaring som friomsorgen har med nært beslektede tiltak.
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