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Bakgrunn 

Sammenslutningen Norske byer mot narkotika har som formål å forebygge utbredelse og bruk 
av narkotiske stoffer, samt organisere og videreutvikle omsorgs- og rehabiliteringstilbud for 
rusmisbrukere. Videre ønsker Norske byer mot narkotika å representere en kompetansearena 
for den løpende offentlige diskurs om narkotikamisbruk.  

Byene som undertegner dette brev var samlet til konferanse den 5. og 6. januar 2011. Det var 
enighet om at det er viktig at byene avgir en felles uttalelse som tilbakemelding til 
Stoltenbergutvalgets rapport. Byene er de største byene i Norge og representerer en betydelig 
andel av landets samlede omsorgs- og rehabiliteringsansvar for rusmisbrukere og har 
betydelig erfaring fra dette feltet.   

Alle byene har levert egne høringsuttalelser på Stoltenbergutvalgets rapport.  
Høringsuttalelsene varierer noe og på enkelte felt er det meningsforskjeller med hensyn til 
noen av rapportens forslag. Dette ansees imidlertid som underordnet viktigheten av å avgi en 
felles høringsuttalelse på en del punkter som omhandles i rapporten. Byenes tilbakemelding 
på disse punktene i rapporten er det full enighet om og byene ønsker å markere dette gjennom 
en felles uttalelse.  

Statliggjøring av rustilbudene 

Det er spesielt viktig for byene å uttrykke klar motstand mot utvalgets forslag om 
statliggjøring av rustilbudene. Byene vil understreke at personer med rusproblemer skal ha 
rett til å motta sine velferdstilbud i kommunene på lik linje med alle andre borgere. En 
statliggjøring av tilbudene representerer en forskjellsbehandling og en uheldig stigmatisering 
av denne gruppen. I realiteten vil en overføring av de ordinære tjenestetilbudene til et statlig 
forvaltningsnivå være første ledd i organiseringen av en ny særomsorg.   

Bedre økonomiske stimuleringstiltak  

Tilbudene til personer med rusproblemer må styrkes på kommunalt nivå med økte rammer fra 
staten. Byene etterlyser sterkere statlige virkemidler på boligfinansiering og arbeidet med 
oppfølging av den enkelte beboer, slik at det vil være mulig å etablere varige og stabile 
botilbud for denne gruppen.  Byene gir sin tilsutning til å avvikle egenandelene for behandling 
av narkotikaavhengighet.  

Forsterket innsats for etablering av forpliktende samarbeid 

Byene vil også peke på behovet for et sterkere og mer forpliktende samarbeid mellom statens 
spesialisthelsetjenester og kommunens tilbud på flere områder som gjelder personer med 
rusmisbruksproblemer og kombinasjoner mellom dette og psykiske lidelser/psykiatriske 



diagnoser. Kommunene har fått en betydelig utfordring  med en voksende gruppe mennesker 
med alvorlige karakteravvik, dyssosiale personligheter, uklare psykiske lidelser, 
dobbeltdiagnostikk og tung rusmisbruksproblematikk. Noen av disse har et voldelig potensial 
som under gitte omstendigheter kan utløses. Det må være et uttalt mål at ansvarsforholdet 
mellom kommunene og de statlige spesialisthelsetjenestene redefineres og at det etableres 
tilbud som er tilpasset disse gruppenes behov slik at de får den bistand de har krav på. Dette 
kan bare skje gjennom et forpliktende samarbeid mellom kommunene og staten. På samme 
måte må kriminalomsorgens samarbeid med kommunene styrkes.  

Heroin-behandling 

Byene avviser at det åpnes for forsøksprosjekt med heroin inkludert i LAR. Det er imidlertid 
ønskelig at det i stedet åpnes for å optimalisere bruk av metadon og buprenorfin. Det er 
enighet om at andre behandlingsmetoder skal være forsøkt og vurdert, eller anses som 
nytteløse før LAR-behandling velges, både i langsiktig perspektiv og som lavterskeltilbud.   

……………………………………………………………………………………………….. 

Denne fellesuttalelsen støttes av ordførerne i Trondheim kommune, Stavanger 
kommune, Kristiansand kommune, Drammen kommune, byrådslederen i Bergen 
kommune og byrådslederen i Oslo kommune. 

 

 

 


