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Rådmannens forslag til høringsuttalelse er vedlagt

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse

Tor Sommerseth
Rådmann

Trykte vedlegg: Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Høring - Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Sammendrag:
Kristiansand kommune har fra justisdepartementet mottatt arbeidsgruppens rapport om
alternative straffereaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd med høringsfrist 3 mai.

Bakgrunnen for arbeidsgruppens rapport er arbeidet det regjeringsoppnevnte utvalget som
fikk i oppdrag å se på alternative reaksjoner mot mindre alvorlig narkotikarelatert kriminalitet.

Lars Dahlen
Helse- og sosial direktør



Hva saken gjelder:
Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) og Helse- og
omsorgsdepartementet oppnevnte en arbeidsgruppe 16. desember 2010 som skulle se på
reaksjoner og tiltak mot narkotikarelatert kriminalitet. Dette med bakgrunn i Stoltenberg-
utvalgets rapport om narkotika jfr forslag 3 og 4. Kristiansand kommune har 12 januar 2011
gitt høringsuttalelse til Stoltenbergsutvalgets rapport, herunder forslag 3 og 4. Kristiansand
kommune var i denne høringsuttalelsen skeptiske til forslag 4 som bl.a vurderte innføring av
en tverrfaglig nemd som skulle vurdere tiltak overfor personer som pågripes for bruk av
besittelse av narkotika. Arbeidsgruppen tar ikke til orde for å etablere en særskilt nemd, men
ønsker å bruke de mulighet som er i det eksisterende systemet. Dette er i tråd med
Kristiansand kommunes vurdering.

Innledning:
Arbeidsgruppen foreslår et tosporet samtykkebasert system, hvor det kan være tale om
enten en kortvarig intervensjon i form av  motivasjonssamtale,  eller et mer langvarig
intervensjonsprogram.
Motivasjonssamtalen  er ment for personer som ikke har, eller står i akutt fare for å utvikle, et
problematisk forhold til narkotika, typisk personer som kun har brukt narkotika noen få
ganger. Den skal virke forebyggende.
Intervensjonsprogrammet  retter seg mot personer som har, eller står i akutt fare for å utvikle,
problematisk rusbruk. Formålet med programmet er å fremme brukerens rehabilitering.
Vilkårene tilpasses den enkeltes behov, og kan være alt fra behandling og kontrolltiltak til
opplæring og arbeid. Målgruppen er først og fremst unge, men arbeidsgruppen foreslår ikke
noen øvre aldersgrense.

Arbeidsgruppen går inn for at de alternative reaksjonene inntas som særvilkår for en betinget
straffereaksjon, som hovedregel en påtaleunnlatelse (eventuelt dom). Dermed vil
overtredelsen ikke anmerkes på ordinær politiattest. Hvis lovovertrederen ikke samtykker til
alternative reaksjoner, eller gjentatte ganger bryter vilkårene i igangsatt avtale eller program,
kan vedkommende ilegges alminnelige straffereaksjoner som i dag.

Det organisatoriske ansvaret for intervensjonsprogrammet vil ligge hos konfliktrådene.
intervensjonsprogrammet foreslås å bygge på ordningen med koordineringsgrupper og
oppfølgingsteam i regi av konfliktrådene.

Innspill fra Kristiansand kommune
Kristiansand kommune mener at arbeidsgruppen som ble oppnevnt er svært ensartet.
Kristiansand kommune mener at representanter fra forskjellige kommuner som har erfaring
med alternative straffereaksjoner ved narkotikalovbrudd burde ha inngått i arbeidsgruppa.
Arbeidsgruppa har ikke hatt noen representasjon fra kommuner.

Motivasjonssamtalen:
Kristiansand kommune gjennomfører bevisstgjøringssamtaler med ungdom som har begått
mindre lovbrudd og der det er bruk av narkotika jfr. påtaleunnlatelse med vilkår.
Bevistgjøringssamtaler har mange av de samme elementene (innhold/antall
samtaler/kartlegging/screening)som fremkommer i motivasjonssamtalen. Effekten av
samtalen som en del av påtaleunnlatelse med vilkår er gode, der 7 av 10 gjennomfører
påtaleunnlatelse med vilkår uten brudd.
Kristiansand kommune er negativ til Konfliktrådet rolle i gjennomføring av
motivasjonssamtalen. Vi mener at bevisstgjøringssamtalene/motivasjonssamtalen fortsatt
bør gjennomføres og koordineres av Kristiansand kommune.
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Intervensjonsprogram:
Kristiansand kommune ved Hasjavvenning Kristiansand og Ungdomsteamet har siden 2006
arbeidet med personer som har begått lovbrudd knyttet til narkotikabruk. IHAP (individuelt
hasjavvenningsprogram) anvendes for ungdom som har utviklet et avhengighetsforhold til
cannabis, og dette har mange av de samme elementer i seg som det foreslåtte
intervensjonsprogrammet. IHAP blir da brukt som vilkår i en påtaleunnlatelse.

Forslaget til intervensjonsprogram innebærer at aktuelle aktører samhandler og Konfliktrådet
koordinerer arbeidet gjennom koordineringsgruppa med målsetting på å rehabilitere
narkotikabrukeren. I de tilfeller der brukeren har en individuell plan (IP) vil dette være en
sentral del av intervensjonsprogrammet og der ungdommen er under 18 år vil
barneverntjenesten være sentral.

Kristiansand kommune mener at hvis det er slik at dette vil medføre en sterk økning av
ungdom/unge voksne som vil ha behov for oppfølgning gjennom intervensjonsprogram vil
dette gi store utfordringer med hensyn til ressursbruk, da målgruppen ikke bare er unge
under 18 år, men ingen øvre aldersbegrensning. Kristiansand kommune vil kunne støtte
forslaget under forutsetnin av at departementene vurderer økonomisk overføring til
Konfliktrådet for frikjøp av kommunale tjenester tilknyttet intervensjonsprogrammet. Dette da
Kristiansand kommune gjennom erfaring og gode resultater bl.a ved IHAP vil kunne bidra til
gjennomføring av intervensjonsprogrammet.

Avslutning:
Kristiansand kommune mener at arbeidsgruppen i liten grad har tatt stilling til at flere
kommuner allerede i dag arbeider med alternative straffereaksjoner knyttet til
narkotikalovbrudd, og at dette arbeidet har en god effekt. Kristiansand kommune er i tvil om
hvorvidt Konfliktrådet vil kunne levere den samme høye kvaliteten gjennom de ressurser de
er blitt tildelt. Kristiansand kommune mener at kvaliteten på tilbudet som gis vil bli dårligere
slik arbeidsgruppens forslag foreligger.

Kristiansand kommune mener at Konfliktrådet først må vise at de kan håndtere
hovedansvaret for gjennomføring av Ungdomsstraff jfr. OT 135 L
(koordineringsgrupper/oppfølgningsteam). Denne nye straffereaksjonen, som er et alternativ
til ubetinget fengsel fikk Konfliktrådet ansvaret for 24 juni 2011. Kristiansand kommune
mener at denne straffereaksjonen bør iverksettes umiddelbart, og evalueres før Konfliktrådet
får tildelt nye straffereaksjoner.
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