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Innspill til høring - Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika

Det vises til høringsbrev av 5. oktober 2010. Helgeland politidistrikt ønsker å spille inn
følgende:

Forslag 3 - Tilby avtaler om oppfølging som altemativtil påtale og anmelkning i
stmffelrgisteret

Det blir foreslått at en ruskontrakt kan fungere som alternativ til straff og som et verktøy
under en nen-rdordningMan forstår forslaget dit hen at ruskontrakt ikke lenger skal knyttes
opp til en betinget reaksjon - for eksempel en påtaleunnlatelse. Dette anser vi som lite
overveid. Etter vår oppfatning er nettopp muligheten for straff i form av en betinget
påtaleunnlatelse en avgjørende faktor for vellykket gjennomføring av ruskontrakter.

Helgeland politidistrikt har gode erfaringer med ruskontrakt som vilkår for betinget
påtaleunnlatelse. Da er det primært vært ungdom som ikke tidligere er straffet for befatning
med narkotika i form av brudd på strfl. § 162eller legemiddelloven som inngår i vår
målgruppe. Bruk av denne form for straff og oppfølging fra påtalemyndighetens side gir
gode og hensiktsmessige resultater, både for ungdommene selv og for samfunnet forøvrig.
Ungdommenes motivasjon for å forplikte seg til ruskontrakten er etter vår erfaring i stor
grad knyttet opp til ønsket om å slippe straff.

Forslag4  —Etablex tvenfaglige nemndersom vuniewrtiltak for personer som
pågnpes for bmk og besittelse av naikotika.

På side15 i rapporten heter det at man ikke diskuterer legalisering eller avkriminalisering,
men praktiske løsninger med utøvelsen av narkotikapolitikken. Samtidig fremmes det under
punkt4 forslag om å etablere tverrfaglige nemnder som skal kanne iverksette tiltak for
personer som pågripes for bruk og besittelse av narkotika. Unge og andre som
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eksperimenterer med narkotika, vil i stedet for straff, få informasjon om farene ved
narkotikabruk og vil få en strukturert oppfølging av helse- og sosialfaglig personelle. Et slikt
forslag kan vanskelig forstås som annet enn en begynnende avkriminalisering.

Helgeland politidistrikt mener at økt innsats i forhold til infonnasjon og oppfølging av de
unge må ikke erstatte muligheten for straffreaksjoner. Det vil etter vår oppfatning gi et
tvetydig og uklart signal hvis myndighetene på den ene siden fremholder at besittelse og
bruk av narkotika ikke er lovlig, legalisert eller avkriminalisert - samtidig som straff ikke
lenger skal være en altemativ reaksjon. Dette antas ikke å ha tilstrekkelig preventiv effekt for
ungdom som måtte befinne seg i vanskelig brytningsfase.

Etter vår oppfatning bør eventuelle tverrfaglige nemnder - og de virkemidlene de rår over -
være etsupplen-enttil mulighet for bot og/eller fengselsstraff/samfunnsstraff. Det bør
tilligge påtalemyndigheten å vurdere om en person som er siktet for bruk og/eller besittelse
av narkotika altemativt kan underkastes nemndvurdering som vilkår i en betinget
dom/påtaleunnlatelse. Det vises i den sammenheng til at enkelte neppe frivillig vil
underkaste seg en nemndbehandling videre at enkelte også vil unnlate å delta i den
oppfølgingen nemnden beslutter. Muligheten for straff kan være "riset bak speilet", og på
den måten bidra til å motivere til deltagelse, samt også være en reaksjon som iverksettes ved
manglende oppfølging av nemndbehandlingen fra siktedes side.

Forslag 6  -  owmelke midler til en forstelket innsats mot profesjonelle selgew og
gateomsetning av nadmtika.

Vi kan være enig i at politiets innsats bør rettes mot profesjonelle selgere. Samtidig vil vi
påpeke det faktum at grensen mellom tunge misbrukere som selger for å finansiere eget
misbruk - og de såkalte "profesjonelle selgeme" er flytende. Etter vårt syn det viktig å
fokusere også på misbrukere som selger. Selgere - enten de er såkalte profesjonelle eller
også selv misbrukere av narkotika - er en viktig inngang for å bekjempe bakmenn i
narkotikatrafikken. Både selgere og brukere besitter ofte verdifull etterretningsinformasjon
- det er kort aystand til leddene bakover i omsetningskjeden. En legger til grunn at en
prioritert politiinnsats mot gateplanet lett vil kunne la seg kombinere med
sektorovergripende innsats innen både helse og sosialfeltet - slik det foreslås av utvalget.

Foisalg22  - Åpne for tidsbegtenset forsøksprosjekt der behandling med hemin
inIdudews iLAR  .

Helgeland politidistrikt mener at heroinbehandling under LAR reiser flere problemstillinger.
Hvor LAR pr i dag tilbyr medikamenter som primært tar sikte på å holde rusmisbrukeren
abstinens- og sykdomsfri, har heroin som medikament et betydelig ruspotensial - og antas å
ha det selv for tunge misbrukere. Utdeling av heroin vil - også om prosjektet tidsbegrenses
- sende et signal til en svak og allerede stigmatisert gruppe og deres familier, om at de er gitt
opp av samfunnet. Vi er enig i mindretallets betmktning om at tungt opiatavhengige ikke
behøver enda et nytt medikament, men snarere et mer robust støtteapparat.

SkalLAR fungere etter intensjonen, bør man bestrebe seg på å bedre den tverretatlige og
tverrfaglige samhandlingen - samt være villig til å tilføre de nødvendige ressurser. På den
måten kan man bidra til at flere tunge rusmisbrukere som i dag står i LAR kø, får tilbud om
behandling. Videre kan man bedre selve innholdet i rehabiliteringsprosessen.
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