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HØRINGSUTTALELSER RAPPORT OM NARKOTIKA - STOLTENBERGUTVALGET 
 
 
Det vises til Deres invitasjon til å gi uttalelser til Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika. 
 
Sosialtjenesten i Sør-Varanger kommune har koordineringsansvar og yter tjenester etter Lov 
om sosiale tjenester Kap. 6 til rusmisbrukere og deres pårørende. Kommunen har ca. 9.600 
innbyggere. 
 
Etablering av MO-sentre til alle kommuner og slik samordne tjenester som i dag ytes av både 
kommue og spesialisthelsetjenestes vurderes som en god intensjon, men det dukker opp en 
del problemstillinger.  For større kommuner som allerede i dag har etablerte ”særegne” 
sentre for målgruppen, som Sosialmedisinsk senter i Tromsø, og lignende, vil MO senteret 
kun bety en omrokkering av allerede eksisterende system. Vi som bor i relativt små 
kommuner vil slite med mye av den samme problematikken som i dag, og vil være avhengig 
av bl.a overordnet koordineringsressurser til å finne egnede behandlingsplasser, poliklinisk 
tilbud, ol. Hvordan tenker utvalget at mindre kommuner praktisk og økonomisk skal klare å 
gjennomføre døgnåpne mottaks- og oppfølgingssentre. Vi sliter allerede i dag med å få 
rekruttert nødvendig fagkompetanse innenfor enkelte fagfelt, og fylket generelt sliter med å 
rekruttere blant annet psykologer og denne typen fagpersoner. For brukerne er kostnadsfrie 
tjenester et viktig tilbud og til en viss grad et godt virkemiddel, men hvem skal dekke eller 
subsidiere disse kostnadene, for behandling av blant annet lege, poliklinisk behandling, osv?   
 
Stoltenberg utvalget har i sin rapport stort fokus på etablerte heroinmisbrukere. Dette er i 
hovedsak utfordringer i storbyer. I mindre kommuner er vi også opptatt av hvordan nå frem til 
og jobbe med og rundt de som er i faresonen for å utvikle uansett type narkotika-
avhengighet, og de som er i starten av sin ruskarriere.  
 
Utvalget foreslår å bevilge mer penger til forskning på forebygging. Vår oppfatning er at det 
er forsket mye på rusforebygging- rusintervensjon, osv.  Det vurderes som viktig å satse på å 
sette forskningsresultatene ut i praktisk arbeid og tiltak, og sett i sammenheng med 
samordnede nasjonale program for forebygging. Vi som jobber med personer som sliter med 
rus erfarer at tilrettelagte aktiviserende tilbud som jobb, skole, meningsfylte fritids- og 
nettverkstilbud er forebyggende og har skadebegrensende effekt. I mindre kommuner ser vi 
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at det er vanskeligere å få personer som sliter med rus og evnt. avvikende atferd i samfunnet 
inn i slike tiltak pga. gjennomsiktige samfunn og stigmatisering. Fremfor økte midler til 
forskning bør det ses på mulighetene for å øke innsats til holdningsskapende arbeid i 
samfunnet, og tilrettelagte arbeids- og aktivitetsrettede tiltak i kommunene.  
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