
Advokatforeningen

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8on Dep.
0030 Oslo

Ogsåsendtpr. e-post: ostmottak hod.de .no

Deres ref.: Dok. nr.: 165816 Saksbehandler: Trude Molvik 31.10.2013

13/2740- trn@advokatforeningen.no
T +47 22035050

Høring — Endring i sprøyteromsloven og forskriften for å åpne for
inhalering av heroin i sprøyterom

i. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 28.6.2013 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt
lovutvalget for velferdsrett og forsvarergruppens høringsutvalg. Lovutvalget for velferdsrett
består av Wenche Dahl Elde (leder), Helene Braanen, Knut Lindboe og Monica Solberg-Leinebø.
Forsvarergruppens høringsutvalg består av Arild Dyngeland (leder), Inger Marie Sund, John
Christian Elden, Knut Rognlien, Mette-Julie Sundby og Rene Ibsen

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Uttalelse

Advokatforeningen støtter forslaget om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom. Vi har i
denne sammenheng merket oss at målgruppen for ordningen i det vesentlige vil være den samme
som før, selv om kravet om injeksjonspraksis som kriterium for adgang til ordningen oppheves.
Formålet med sprøyteromsordningen er å redusere skade og bidra til økt verdighet for en gruppe
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tungt belastede heroinavhengige. Ordningen skal fortsatt være et skadereduserende tiltak som
bare er tilgjengelig for personer over 18 år med en langvarig heroinavhengighet. Forslaget om
inhalering av heroin innføres som ytterligere et skadereduserende tiltak for denne gruppen, og
som en innsats rettet mot det høye antallet overdosedødsfall.
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