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HØRING - STOLTENBERGUTVALGET - RAPPORT OM NARKOTIKA  
 
Sosial og omsorgsutvalget i Sørum kommune har vedtatt følgende uttalelse i forbindelse med 
Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika. 
 
Når det gjelder det overordnede i rapporten som økonomisk finansiering og administrativ organisering 
av forslagene har Sørum kommune merket seg Helse –og omsorgsdepartementet uttalelse om at 
utvalgets forslag vil medføre ekstra kostnader og administrative konsekvenser. Disse konsekvensene er 
imidlertid ikke utredet og man har varslet en ytterligere gjennomgang av dette. Sørum kommune er helt 
enig i denne vurderingen og men vil legge til at man ser avklart finansiering som en forutsetning for en 
vellykket gjennomføring av de forslagene som ligger i rapporten. 
 
I forhold til de forslag som omtales i rapporten vil Sørum kommune bemerke at man er positiv disse 
dog med noen forbehold. 
  
Når det gjelder forslaget om opprettelse av et MO – senter (mottaks og oppfølgingssenter) er vi 
positive til både tankegang og innhold i et slikt senter, men det forutsetter som nevnt ovenfor ytterlige 
avklaringer på den finansielle siden. Selv om ordningen skulle vært finansiert utelukkende med statlige 
midler, må også de kommunale kostnader knyttet til den generelle oppfølging av denne brukergruppen 
gjennomgås. 
 
Videre ser vi at koordinator (IP planen) er tiltenkt en stor oppfølgerrolle i å følge opp i tilknytning til 
boliganskaffelse, etter endt soning, og i å sikre øvrig medisinsk behandling blir iverksatt og fulgt opp.  
Kan denne rollen bli for omfattende i praksis? 
 
Bemerkning til pkt 17 
Uansett hvilken instans som får hovedansvaret for oppfølging er vi av den oppfatning at man uansett 
må få til tett samhandling med de parter som er involvert, enten det dreier seg om psykiatrien, Nav 
kontor eller andre samarbeidspartnere. Hvorvidt det i praksis er mulig å skille/dele så sterkt som man 
ønsker stiller vi oss noe tvilende til. 
 
Videre hadde det vært ønskelig med ytterligere fokus på det forebyggende arbeidet som synes noe 
svakt fundert med få nye tiltak. De forebyggende aspektene burde være mulig å yte større fokus enn 
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det rapporten tilsier. Dette er også helt i tråd med den overordnede tankegangen bak 
samhandlingsmodellen. Det må også avklares om det i forhold til denne gruppen skal være  
kommunene eller statens ansvar å drive det forebyggende arbeidet. For vår del mener vi at denne delen 
naturlig hører inn under kommunens arbeide slik at evt økonomiske midler til forebygging og 
oppfølging bør rettes direkte til kommunen for å sikre smidighet i saksgangen.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Terje Kristiansen 
Rådgiver 
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