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Høring alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Stavanger kommune sin høringsuttalelse:

Stavanger kommune har følgende innspill til høringen:

> Stavanger kommune er positiv til høringens tosporet samtykkebasert system, hvor det kan
være tale om enten en kortvarig intervensjon i form av motivasjonssamtale,eller et mer
langvarigintervensjonsprogram.

> Stavanger kommunen mener det er naturlig at konfliktrådet skal ha det organisatoriske
ansvaret for gjennomføringen av motivasjonssamtaleog intervensjonsprogram.Dette blir
etter Stavanger kommune sin vurdering en naturlig forankring når det allerede er vedtatt
at konfliktrådet skal ha ansvaret for gjennomføring  av Ungdomsstraff(Jmf. Prop. 135 L)
og etter all sannsynlighet også vil få ansvaret for gjennomføring av Ungdomsoppfølging
(Jmf. rapport Økt bruk av konfliktråd).

> Stavanger kommune støtter arbeidsgruppen som anser det som mest hensiktsmessig at
Riksadvokaten gir nærmere retningslinjer om fremgangsmåten ved utvelgelsen av
kandidater til motivasjonssamtaleog intervensjonsprogram.

> Stavanger kommune synes det er positivt at fiere reaksjonsformer er under utvikling,
særlig såkalt "stormøte", jmfr. NOU 2008:15. Vi mener det er mulig å videreutvikle slike
alternative reaksjoner og å se på nye muligheter. Her mener vi det spesielt blir viktig å
innhente gode erfaringer fra andre kommuner og eksempelvis vårt lokale tiltak kalt «Ta
hys», på landsbasis kalt oppfølgingsteam. «Ta hys» har god erfaring med ulike tiltak rettet
mot ungdom som blant annet er blitt tatt for besittelse eller bruk av narkotika.

> Stavanger kommune mener at all befatning med narkotika fortsatt skal være straffbart.
Det betyr at politiet fortsatt skal etterforske også mindre lovbrudd, og at justissektoren
fortsatt er håndhevende myndighet. Stavanger kommune vil understreke at dette etter vår
oppfatning er et viktig utgangspunkt for å bekjempe misbruk. Det at en uønsket handling
er belagt med straff gir myndighetene andre og mer egnede grunnlag for å gripe inn enn
overfor uønskede handlinger som ikke er straffebelagt. For en som har havnet på
skråplanet er det ofte vanskelig å få gjennomført behandling på frivillig basis. Det
tvangselementet som ligger i en strafferettslig reaksjon kan bidra til at vedkommende
klarer å gjennomføre egnede hjelpetiltak.

> Stavanger kommune vil til slutt påpeke viktigheten av at vi må være realistisk i
utvelgelsen, slik at de som tas opp i programmet har forutsetninger for å lykkes med
gjennomføringen. Det bør tidlig i intervensjonen anvendes anerkjente screeningverktøy
for å avdekke motivasjon og om bruken er eksperimentering, problematisk/skadelig eller
avhengighet.

> Det er vesentlig at konfliktrådene gis tilstrekkelige ressurser for å ivareta nye oppgaver.
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