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Høringsuttalelse til Stoltenberg-utvalgets “Rapport om narkotika" 
Folkeaksjonen for lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM) sendte i forkant av rapporten våre 

innspill til Stoltenberg-utvalget, og har lest utvalgets "Rapport om narkotika" med stor interesse.  

LUHM jobber kun for lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana og stiller seg derfor nøytrale til de deler av 

rapporten som kun angår brukere av andre rusmidler, men vi har kommentarer til følgende punkter i rapporten 

som vi ser vil kunne få konsekvenser for Norges over 200.000 cannabisbrukere: 

3 Tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret 

LUHM stiller seg positive til at det vurderes alternative reaksjoner til straff for bruk og besittelse, men så lenge 

påtale fortsatt beholdes som et alternativ vil dette fort kunne bli “tvungen behandling under trussel om straff”. 

Voksne ansvarlige cannabisbrukere, som ikke har andre problemer knyttet til sin rusmiddelbruk enn at de er 

blitt tatt av politiet, vil komme i en situasjon hvor de kan velge mellom påtale eller oppfølging som de verken 

ønsker seg eller er motiverte for. Stilt overfor dette valget vil de fleste trolig føle seg tvunget til å velge 

oppfølging, og offentlige midler vil sløses bort på personer hvis eneste motivasjon for oppfølgingen er å unngå 

påtale. 

Vi er derfor redde for at den store gruppen cannabisbrukere skal oppta kapasitet tiltenkt de mest 

hjelpetrengende tunge rusbrukerne, og mener at en bedre løsning er å slutte å påtale bruk og besittelse av små 

mengder cannabis til eget bruk, men tilby behandling til de som ønsker det på frivillig basis. 

4 Etabler tverrfaglige nemnder som vurderer tiltak for personer som pågripes for bruk og 

besittelse av narkotika 

Andelen cannabisbrukere som har problemer knyttet til sin rusmiddelbruk er liten, men for de som ønsker 

hjelp til å slutte eller redusere sitt forbruk av cannabis, kan disse nemndene være til stor hjelp. Så sant tiltakene 

ikke påtvinges, men tilbys som et frivillig tilbud, stiller vi oss positive til dette forslaget. 

Som tidligere nevnt er vi bekymret for at umotiverte cannabisbrukere skal oppta kapasitet tiltenkt de som 

virkelig ønsker og trenger hjelp.  

6 Øremerk midler til en forsterket innsats mot profesjonelle selgere og gateomsetning av 

narkotika 

I dag er det kriminelle organisasjoner som driver størsteparten av cannabismarkedet i Norge. Dette er en 

uheldig situasjon, da markedet er helt uregulert og inntekter fra cannabis ikke sjelden reinvesteres i annen, mer 

alvorlig kriminell aktivitet. 

Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, og vi mener 

derfor at en forsterket politi-innsats ikke vil få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken av 

cannabis. 

Vi mener den beste måten å bekjempe de profesjonelle selgerne og gateomsetning av cannabis er å få salget 

inn i regulerte former, gjennom lovlige utsalgssteder med blant annet aldersgrense, avgifter og 

varedeklarasjon. 


