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HØRING - ALTERNATIVE REAKSJONER FOR MINDRE ALVORLIGE
NARKOTIKALOVBRUDD

Det vises til mail fra region sør av 27 januar og til høringsbrev fra Justisdepartementet om bruk
av betinget reaksjon med særvilkår om gjennomføring av intervensjons- samtale / program for
mindre alvorlige narkotikalovbrudd. Høringsfrist 13.4.2012

Vestfold friomsorgskontor støtter vurderingene om at det organisatoriske ansvaret for
intervensjonsprogrammet ikke bør legges til konfliktrådet.

Å inkludere denne reaksjonen — som først og fremst har som formål å fremme brukerens
rehabilitering, til konfliktrådene vil kunne bidra til en uthuling av konfliktrådets kjerneområde
som organ for gjenopprettende prosesser.

Det vil også bryte med prinsippet om personlig oppmøte i konfliktrådet ved at reaksjonen er
knyttet til såkalt "offersløs kriminalitet". I tillegg vil det innholdsmessige i reaksj onen slik den er
beskrevet kreve en mer profesjonell tilnærming til lovbryter enn det som legfolkprinsippet i
konfliktrådsordningen er tuftet på.

Konfliktrådet vil kunne bli et konkurerende straffegjennomføringsorgan til kriminalomsorgen —
eller et konkurrerende forebyggende og rehabiliterende tiltak i kommunene.

Vi mener det organisatoriske ansvaret kan legges til friomsorgen , dersom dette tiltaket skal
inngå som en strafferettslig reaksjon. Friomsorgen vil kunne gjennomføre et samtykkebasert
intervensjonsprogram etter nærmere utarbeidede retningslinjer.

Fra flere av høringsinstansene som uttalte seg om forslagene fra Stoltenberg-utvalget ble det
understreket at bruk og besittelse av narkotika bør være straffbart, men at reaksjonsformen
gjerne må være mer " helseforankret". Dette er vi enig i. Intervensjonsprogrammet er ment å
være et alternativ til en straffereaksjon , med hovedformål å fremme brukerens rehabilitering.

I tråd med dette mener vi det bør kunne vurderes om ikke ansvaret for oppfølging av en slik
reaksjon kan legges til allerede eksisterende etater / tiltak i kommunene. Det skal være
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samtykkebasert og både behandling og kontrolltiltak vil etter vår oppfatning kunne legges til
helse / sosialtjenesten i kommunene eller som et tiltak i barneverntjenesten.

Vår konklusjon er at Konfliktrådene ikke bør ha det organisatoriske ansvaret for " program for å
forebygge bruk av narkotika" også kalt "intervensjonsprogram".

Vennlig hilsen

Nina Berger
friomsorgsleder
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