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HØRINGSSVAR  — Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Viser til høringsbrev av 190112 — høring vedrørende alternative reaksj oner for mindre alvorlige
narkotikalovbrudd.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) støtter forslaget om at personer i en tidlig ruskarriere og
som har motivasjon for endring skal kunne tilbys alternative straffereaksjoner.

For å hindre at eksperimentering av narkotika blant ungdom utvikler seg og eskalerer til
rusavhengighet og annen kriminalitet, er det avgjørende å avdekke disse brukerne på et så tidlig
tidspunkt som mulig. Gjennom tidlig intervensjon med tilpassede tiltak, vil man i mange tilfeller
kunne hindre en slik dårlig utvikling. Politiet er ofte en premissleverandør i dette
avdekkingsarbeidet gjennom sin kontakt med ungdomsmiljøene. Dersom befatning med narkotika
avkriminaliseres eller ikke lenger medfører straffeansvar, vil det være vanskelig å se for seg at
politiet vil fortsette dette viktige arbeidet.

NNPF mener at intervensjonssporet er gunstig i forhold til ungdom som avdekkes for
narkotikabruk. En grundig kartlegging vil kunne danne grunnlag for tverretatlige tiltak til det beste
for ungdommen. Vi mener at en følbar reaksjon og kontroll i form av urinprøver er helt vesentlig i
denne sammenheng. Erfaringen er at urinprøver gir ungdom et argument fra å avstå fra rusbruk,
samt at det gir foresatte en trygghet.

I forlengelsen av dette mener vi i NNPF at motivasjonssporet er et virkemiddel som er for lite
inngripende. Når en ungdom først er anmeldt for befatning med narkotika, ser vi at misbruket
gjerne har foregått over en periode. Det er viktig at disse ungdommene i tillegg til en umiddelbar og
følbar reaksjon, får den nødvendige drahjelp og motivasjon til å endre seg.

Vi erfarer at det krever flere samtaler over tid for å komme i en slik relasjon til ungdom at en er i
stand til å endre adferd. Vi har vanskelig for å se for oss at dette kan gjøres med suksess i løpet av
en til tre samtaler, slik utvalget foreslår.
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NNPF støtter videre at Konfliktrådet får en sentral rolle i oppfølgingen og koordineringen av
intervensjonsprogrammet. Vi mener også at det er viktig at kommunenes enheter, i form av
barnevern, utekontakt og NAV, blir satt i stand til å ta en aktiv del i dette arbeidet.

Vennlig hilsen

Mette Rooth
Leder NNPF


