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HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO ND-SENTER, ALTERNATIVE
REAKSJONER FOR MINDRE ALVORLIGE NARKOTIKALOVBRUDD

Det vises til rapporten "Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd".

Det beklages innledningsvis at høringsfristen er oversittet. Det har den senere tid vært mange,
store høringssaker.

1. Narkotikaprogram med domstolskontroll i Oslo (Oslo ND-senter) vil innledningsvis gi uttrykk
for støtte til rapportens grunntanke om at kunnskapsbasert intervensjon på et tidlig tidspunkt må
prioriteres. En etablert og langvarig rushistorie er meget vanskelig å komme ut av. Hvis dette
kan unngås ved gode tiltak på et tidlig tidspunkt kan mye personlig lidelse og samfunnsmessige
problemer unngås.

2. Målgruppe
Erfaringer gjort gjennom Narkotikaprogram med domstolskontroll viser at det kan være store
forskjeller i oppfatning av hvem som tilhører målgruppen for en alternativ reaksjon. Det reises ut
fra dette spørsmål ved om dette bør presiseres i det videre arbeid med intervensjonsprogram og
motivasjonssamtale. Hvis en slik presisering av målgruppen gjøres vil det også være mulig med
en nærmere beskrivelse av hva som er reaksjonen ovenfor den aktuelle målgruppen i dag. Det er
i rapportens punkt 8 en beskrivelse av straff og andre strafferettslige reaksjoner. Denne
beskrivelsen er ganske generell og viser mangfoldet i alternativer. Det savnes derfor en klarere
vurdering av hva som er vanlige reasjoner for målgruppen i dag og en vurdering av effekten av
dette. Det vil da være lettere å vurdere gevinsten ved eventuell innføring av nye ordninger.

Videre reises det spørsmål ved om øvre sjikt i målgruppen her kan være nedre sjikt i målgruppen
for Narkotikaprogram med domstolskontroll. Pr i dag mottar ND i hovedsak relativt alvorlige
saker som klart ligger utenfor målgruppen til forslagene i rapporten. Men det har blitt arbeidet
for å få inn i ND et større innslag av unge domfelte med mindre rusproblemer. Hvis det her er
overlappende målgruppen er det viktig med bevissthet rundt dette.
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3. Modell
Forslaget til intervensjonsprogram bygger i meget stor grad på samme tenkning som ligger bak
ND. Ordningen med oppfølgningsteam, tverretatlig samarbeid, intervensjonsavtale bestående av
urinprøver/opplæring/informasjon/nettverksbygging/skolegang/rusbehandling,
innskjerpingssamtale, fase og brudd er alt gjenkjennelig fra ND, dog med noe annen
begrepsbruk. Dette har en naturlig sammenheng med arbeidsgruppens mandat som nettopp sier
at det bør sees hen til erfaringene med arbeidet med ND.

Det er i rapporten pkt. 8.3 en egen beskrivelse av ND. Dette er en faktabeskrivelse og den viser
til den forestående evaluering fra SIRUS når det gjelder evaluering av ordningen. Evalueringen
fra SIRUS vil få betydning for hva som skal skje med ND. Det reises derfor spørsmål ved om
forslaget til intervensjonsprogram, som i stor grad er en ND-modell, også bør avvente denne
evalueringen.
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