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Nord-Trøndelag friomsorgskontor er i hovedsak enig i forslaget om bruk av alternative
straffereaksjoner ved mindre alvorlige narkotikalovbrudd. Reaksjoner som i større grad enn
forelegg kan gripe fatt i de underliggende årsaker til narkotikabruk ønskes velkommen, og vi
støtter derfor hovedl injene i forslagene fra arbeidsgruppen.

I rapporten fremgår det at forslagene om motivasjonssamtaler og intervensjonsprogram skal
regnes som straffereaksjoner, og innebærer ikke en avkriminalisering. Administrering av disse
reaksjonene er således å regne som straffegjennomføring, men arbeidsgruppen foreslår å legge
oppgaven til konfliktrådet. Vi etterlyser en nærmere diskusjon om hvilke instanser som bør ha
ansvaret for gjennomføring av straff, og hvorvidt dette bør spres utover mange etater. Dette
aktualiseres også i pkt 8.3.1 da det i praksis er uklarheter om ansvarsforhold ved gjennomføring
av særvilkår i betingede dommer.

Innholdet som arbeidsgruppen beskriver i motivasjonssamtaler og intervensjonsprogram ligger
for øvrig midt i kompetanseområdet for kriminalomsorgens (friomsorgens) virksomhet, både når
det gjelder ønsket kompetanse hos tilsatte, innholdskomponentene i reaksjonene, samt
sanksjoneringsprosedyrer. Ordningen kan derfor enkelt implementeres i kriminalomsorgen, som
også i andre sammenhenger allerede jobber etter denne metodikken. Det synes derfor, i likhet
med planene for implementering av ungdomsstraff, merkelig at man velger å bygge opp
konfliktrådet som en parallell straffegjennomføringsetat. Dette fremstår som uryddig og
ressursmessig lite effektivt.

Med disse forslagene får konfliktrådene en ny rolle overfor lovbrytere, og de vil vanskelig kunne
opprettholde prinsippet om å være en nøytral aktør overfor partene. Dette fremheves i andre
sammenhenger som viktig i forhold til å kunne være en leverandør av "Restorative Justice". Vi
frykter at dette bidrar til å undergrave den unike rollen som konfliktrådene hittil har hatt. Et
nærmere forpliktende samarbeid mellom kriminalomsorgen og konfliktrådet ville etter vårt syn
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ha vært en bedre modell. Da kunne man i større grad rendyrket den enkelte etats identitet og
roller, fått mer effektiv drift, samt at man fortsatt ville nådd de ønskede hensiktene med disse nye
reaksjonene.

Tore Råen
friomsorgsiecier
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