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ALTERNATIVE REAKSJONER FOR MINDRE ALVORLIGE
NARKOTIKALOVBRUDD
-  HØRINGSUTTALELSE

Rådmannens forslag til vedtak

Løten kommune støtter "Rapport om narkotika" - forslag til regjeringen - om alternative
reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd.
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16. juni 2010 avga et utvalg ledet av Thorvald Stoltenberg "Rapport om narkotika" til
regjeringen. For mindre alvorlige narkotikalovbrudd hadde utvalget to konkrete forslag:

• å tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret.
• å etablere tverrfaglige nemnder for å vurdere tiltak for personer som pågripes for bruk

og besittelse av narkotika.

Regjeringen oppnevnte 16. desember 2010 en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på
alternative reaksjoner mot mindre alvorlig narkotikarelatert kriminalitet. Spørsmålet om
avkriminalisering var ikke en del av mandatet. Arbeidsgruppen har utredet, vurdert og
konkretisert Stoltenberg-utvalgets to forslag, og legger med dette frem sin rapport.



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.
Intervensjonsprogrammetretter 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
sfraffereaksjoner 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.

Rådmannens vurdering og konklusjon

"Narkotikaforbrytelse var hovedlovbrudd til nesten 14 900 straffereaksjoner, og disse utgjorde
drøyt 44 prosent av alle straffereaksjoner i forbrytelsessaker i 2010.
Narkotikaforbrytelser økte med nesten 16 prosent i forhold til året før, og var tilbake på
omfanget i toppåret 2001" ( "Straffereaksjoner, 2010", Statistisk sentralbyrå).

Dette viser en svært negativ utvikling innen narkotikaforbrytelser. Man vet at mange
kriminelle handlinger er av mindre alvorlig art de første gangene, og at personen som utfører
disse er i faresonen for å begå alvorligere lovbrudd etter hvert.
Det er derfor viktig med tidlig intervensjon for å forhindre en slik utvilding. Dette vil ikke bare
være sarnfunnsbesparende, men også en viktig endringsmulighet for den laiminelle.

Rådmannen anser dette som et godt forebyggende tiltak, som kan forhindre og redusere
utvikling av rusavhengighet. Det er viktig å prøve nye metoder og alternative reaksjoner mot
mindre alvorlig narkotikakriminalitet.
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Formannskapets vedtak

Løten kommune sier nei til legalisering av narkotika.
Samtidig støttes intensjonene i Rapporten om narkotika.
Mindre alvorlige narkotikalovbrudd bør forvaltes av kriminalomsorgen.

Formannskapets behandling

Repr Bente Elin Lilleøkseth (AP) fremmet følgende nytt forslag til vedtak:

Løten kommune sier nei til legalisering av narkotika.
Samtidig støttes intensjonene i Rapporten om narkotika.
Mindre alvorlige narkotikalovbrudd bør forvaltes av kriminalomsorgen.

Votering:

Rådmannens forslag til vedtak falt, 9 representanter stemte mot.

Forslaget fra repr Bente Elin Lilleøkseth (AP) ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Følgende 1 stemte mot: Oddny Marie Prytz (H).


