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Generelt: 
Senterungdommen har lenge sett fram til Stoltenbergutvalgets rapport – om 
hvordan de  
mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp. 
 Det er på høy tid med en nøktern og virkelighetsnær debatt om narkotika 
i Norge. Utvalget  
har presentert en bred rapport, og har en fornuftig innfallsvinkel til 
sitt arbeid:  
narkotikamisbruk handler om enkeltmennesker som trenger hjelp. Helheten 
er i fokus, og  
det pekes på viktigheten av klare ansvarslinjer, samarbeid med andre 
etater, ett  
kontaktpunkt og individuelle opplegg. I lys av at mange rusmisbrukere har 
et sammensatt  
sykdomsbilde, og det er et helt liv man skal få på fote igjen, må helhet 
bli bærebjelken når  
de politiske løsningene på rapportens utfordringer og forslag skal 
meisles ut. 
Forebygging: 
Å ta i bruk nett og sosiale medier vil etter Senterungdommens mening være 
en effektiv måte  
å nå den viktigste målgruppen av alle – barn og unge. Det er også 
avgjørende at man i  
skolens holdningsarbeid bruker metoder som fungerer og har effekt, og at 
det forskes på  
hvilke forebyggingstiltak som har best effekt, slik at man målretter 
ressursene best mulig  
både i skolen og ellers i samfunnet. 
Senterungdommen støtter innføringen av en nemndordning for personer som 
pågripes for  
besittelse av narkotika til eget bruk, og at denne legges inn under 
helsemyndighetene.  
Alternativer til påtale for denne gruppen, som oppfølging, behandling og 
ruskontrakt, bør  
være hovedregelen, spesielt for unge som eksperimenterer med narkotika. 
Det er da  
avgjørende at man har et godt oppfølgingstilbud etter at nemndene har 
sagt sitt. 
Senterungdommen støtter et prøveprosjekt med å utvide sprøyterommene til 
brukersteder, i  
første omgang i de største byene. Brukerstedene må da få en organisering 
i tråd med  
utvalgets anbefalinger. 
Senterungdommen støtter en målrettet innsats for å fjerne åpne bruker- og  
omsetningssteder, men understreker at dette forutsetter parallell 
oppbygging av alternativer  
for rusmisbrukerne. 
Behandling og forebygging: 
Senterungdommen støtter utvalgets anbefaling om å samle mottak, 
behandling og oppfølging  
i ett kompetent, tverrfaglig miljø, MO-sentre, der også dagens 
vurderingsenheter inngår. Det  



er avgjørende at hver rusmiddelavhengig tildeles en koordinator som skal 
støtte, motivere og  
være en praktisk hjelper gjennom behandlingsløpet. Egne ungdomsmottak, 
som i rapporten  
høres ut som en hybrid mellom BUP og Helsestasjon for Ungdom, kan være et 
fornuftig  
tiltak, men Senterungdommen mener det er like viktig å styrke de 
eksisterende  
helsetilbudene for barn og unge. Uansett må et slikt mottak være en 
fysisk separat del av  
MO-sentrene, selv om det administrativt er underlagt et slikt. Tett og 
god informasjon og  
kontakt med pårørende er viktig, og man må utarbeide gode rutiner for 
hvordan man  
ivaretar taushetsplikten samtidig som man kan gi trygghet og ro til 
pårørende. 
Senterungdommen støtter at alt ansvar for mottak, behandling og 
langsiktig oppfølging  
legges på ett forvaltningsnivå. Rusfeltets kompleksitet tilsier at dette 
bør ligge på statlig nivå.  
Det er viktig at kommunene ansvarliggjøres og tilføres ressurser til den 
forebyggende  
innsatsen. Ansvarslinjene til psykiatrien må klargjøres, slik at 
pasientene ikke blir kasteballer i  
systemet. Bolig er en naturlig del av et behandlingsopplegg, og må 
finansieres av staten. 
Senterungdommen mener situasjonen for rusavhengige i fengsel er alvorlig, 
og mener dette  
er et viktig argument for å opprette MO-sentre og la de overta 
oppfølgingen under og etter  
endt soning. Koordinator må tildeles, og denne må følge den innsatte i 
alle faser, uten  
avbrudd. 
Senterungdommen støtter en avvikling av egenandelene for behandling av  
narkotikaavhengighet. 
LAR: 
Senterungdommen støtter at behandling og oppfølging legges til MO-
sentrene, og at man i  
tråd med erfaringene fra Klinikk Motivasjon starter behandling med 
medisiner når den  
enkelte trenger det. Senterungdommen mener at kontrollregimet i LAR kan 
reduseres, og  
støtter utvalgets forslag om å redusere bruken av urinkontroller. 
Landsmøtet i Senterungdommen gikk i 2009 inn for å inkludere heroin i 
LAR.  
Senterungdommen støtter derfor utvalgets flertall, som går inn for et 
tidsbegrenset  
prøveprosjekt der behandling med heroin inkluderes i LAR. 
Avslutning: 
Senterungdommen vil gi ros til utvalget. Regjering og Storting bør merke 
seg at 21 av 22  
forslag er enstemmige. Det veier tungt, og vi forventer at det blir kort 
vei fra rapporten til  
en ny og mer human ruspolitikk. 
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