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HØRING - STOLTENBERGUTVALGET: RAPPORT OM NARKOTIKA

Det vises til høringsnotat av 5. oktober 2010 hvor høringsinstansene inviteres til å uttale seg om
Stoltenbergsutvalgets rapport om narkotika.

KRUS er positive til utvalgets forslag. Når det gjelder forslag 3 og 4 vedrørende reaksjonsformer
ved bruk og besittelse av narkotika er man enig i at straffeforfølgning i liten grad er et egnet
virkemiddel for å stoppe utviklingen av rusmisbruk.

Vi ser det kan være en fare for at tiltakene kan oppfattes som en liberalisering av samfunnets syn
på besittelse og misbruk av narkotiske stoffer, og at dette vil kunne være et uheldig signal
overfor unge mennesker i en valgsituasjon. KRUS er imidlertid skeptisk til at en mulig svekkelse
av samfunnets felles moral skal være begrunnelsen for ikke å iverksettes andre tiltak enn rene
strafferettslige virkemidler ved bruk og besittelse av narkotika. Vi mener samfunnsmoralen ikke
bare ivaretas ved bruk av sanksjonsmidler spesielt, men ved holdningsskapende arbeid generelt. I
tillegg fremkommer det på side 15 av Stoltenbergutvalgets "Rapport om narkotika", at det ikke
er snakk om legalisering eller avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika, men
praktiske løsninger i forbindelse med utøvelsen av narkotikapolitikken. Vi er derfor av den
formening at de foreslåtte tiltakene 3 og 4 i rapporten i liten grad vil oppfattes som en
liberalisering av samfunnets syn på bruk og besittelse av narkotika.

Etter vårt syn vil redusert bruk av straff derfor i liten grad svekke samfunnsmoralen på dette
området. Derimot vil det kunne ha en positiv innvirkning på straffeforfølgningens
stigmatiserende effekt. Bruk av straff framfor andre virkemidler vil kunne føre til at de sosiale
båndene til ikke-brukende miljøer svekkes, og at vedkommende lettere fortsetter, eller vil kunne
fortsette i et brukermiljø. Overfor langtkomne misbrukere av narkotika taler dessuten rent
menneskelige hensyn for at man i større grad tilbyr et alternativ som innebærer oppfølgning
snarere enn straff.

• Det er svært ønskelig å hindre utbredelse av narkotiske stoffer. Dette bør i større grad ses på som
en helsepolitisk og sosialpolitisk oppgave enn et strafferettslig problem. KRUS er derfor positive
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til at man ser på mulighetene til å bruke andre virkemidler enn kun strafferettslige tiltak overfor
bruk og besittelse av narkotika.

I forhold til utvalgets forslag om mottaks- og oppfølgningssentre, er vår erfaring fra praksis og
forskning gjengitt i St.meld. nr. 37 (2007 — 2008) Kriminalomsorgsmeldingen, at kontinuerlig og
helhetlig oppfølgning er viktig for å lykkes i arbeidet med rusavhengige. KRUS er derfor
positive til opprettelsen av mottaks- og oppfølgningssentre.

Med hilsen

Andreas Skulberg Sven-Erik Skotte
direktør jurist
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