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Justisdepartementeet v/Lovavdelingen

Høringsuttalelse  -  Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Det vises til brev av 19.01.2012 fra Justis- og beredskapsdepartementet hvor rapport om
"Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd" ble oversendt til høring.

Rapporten inneholder forslag om alternative reaksjoner og tiltak over for unge personer som
pågripes for bruk og besittelse av narkotika.

Rapporten har en grundig gjennomgang av tematikken og inneholder konkrete og
gjennomarbeidede forslag til et alternativt tosporet reaksjonssystem. Formålet er å forebygge
problemutvikling og fremme rehabilitering.

For målgruppen unge personer som ennå ikke har, eller står i akutt fare for å utvikle problematisk
forhold til narkotika foreslås avtale om motivasjonssamtaler. Hovedansvar for organisering og
gjennomføring av disse vil ligge i lokalmiljø/1. linjetjenesten.

For unge personer som har eller står i akutt fare for å utvikle rusmiddelproblemer, foreslås
samtykkebasert intervensjonsprogram som følges opp av koordineringsgruppe og oppfølgingsteam.
Intervensjonsprogrammet kan inneholde ulike individuelt tilpassede tiltak, også henvisning til
behandling i spesialisthelsetjenesten.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF er generelt positiv tilalternative reaksjoner som
foreslås i rapporten. Vi støtter forslaget om et tosporet system som legger opp til individuell
oppfølging på tilpasset tjenestenivå, og at hovedtyngden av målgruppenes behov vil kunne ivaretas
av oppfølging i lokalmiljø/tiltak på 1. linjenivå.

Målgruppen som er aktuell for avtale om intervensjonsprogram vil kunne ha utviklet
rusmiddelproblemer/sammensatte problemer og være i behov av mer omfattende oppfølgingstiltak
herunder henvisning til behandling for rusmiddelproblemer i spesialisthelsetjenesten. Forslaget til
intervensjonsprogram synes koordinert og sammenfallende med målsetninger i andre sentrale
plandokumenter om helhet og samarbeid i tjenestene for mennesker med sammensatte problemer.
Behandlingsoppfølging i spesialisthelsetjenesten vurderes som del av ordinære tjenester som
deltakerne vil har rett til, uavhengig av intervensjonsprogrammet. Selv om deltakere i
intervensjonsprogram faller inn i målgruppe for rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, antas
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innføring av intervensjonsprogram å medføre en økning i henvisning av pasienter. Rapporten
framhever at nødvendige tiltak må være tilgjengelige ved behov, for at intervensjonsprogrammet
skal virke etter intensjonen, og at lang ventetid kan undergrave virkning av tiltak. Slik vi oppfatter
forslagene vil det også kunne være aktuelt at fagkompetanse fra spesialisthelsetjenesten inngår i
organisering av koordineringsgruppe og oppfølgingsteam. Avdeling for rus- og
avhengighetsbehandling vil påpeke eksisterende kapasitetsutfordringer innen for
spesialisthelsetjenesten, og at det er viktig at økonomiske og faglige konsekvenser av belyw for
kapasitetsøkning ved innføring av intervensjonsprogrammet vurderes.

Når det gjelder det organisatoriske ansvar, støttes forslag i arbeidsgrupperapport "økt bruk av
konfliktråd" om at dette legges til kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen har erfaring med
målgruppene og problematikk, og har utviklet god fagkompetanse for individuell oppfølging og
samhandling med lokalt hjelpapparat og rettsystemet som vil være nyttig i oppfølging av ulike
oppfølgingstiltak.

Med vennlig hilsen

Arne T. Bie Unni Moen
Avdelingsleder rådgiver
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