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Høringsuttalelse fra Tønsberg kommune
 

Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika
 

 

Forslag 1 og 2 : Kommunen opplever forslagene som lite konkrete. Utvalgets forslag oppleves 
som noe idealistiske i troen på internettmobilisering som et viktig virkemiddel. Kommunen mener 
det bør rettes fokus på unge i risikosonen og vi anser det som en svakhet ved rapporten at dette 
forbyggingsperspektivet er såpass lite fremtredende.

 

Forslag 3 og 4: Kommunen støtter utvalgets forslag. De kommunale tjenestene erfarer daglig de 
negative konsekvensene av dagens praksis i forhold til straffeforfølging og soning. 

 

Forslag 5: Kommunen støtter den delen av utvalgets forslag som omhandler brukersteder med 
helsetilbud og oppfølging. Kommunen har siden 2002 hatt ”Feltpleien” – helsestasjon for 
sprøytebrukere, og har erfart at brukersteder i form av lavterskel helsetiltak og værested kan fylle 
en funksjon som beskrevet i rapporten, selv uten sprøyterom. Det viktigste i forslaget er 
funksjonen brukersteder har, ikke at de nødvendigvis inneholder tilbud om sprøyterom. Forslagets 
sterke betoning av sprøyterom i sammenheng med brukerstedenes funksjon tilslører at lavterskel 
helsetiltak og væresteder har en positiv funksjon mht. helsehjelp, motivasjon, etc. slik det er 
dokumentert i SINTEF evalueringen av LAV-tiltak, (Ådnanes 2008). Forslaget burde i større grad 
understreke viktigheten og behovet av skadereduksjonstiltak for målgruppen. Sprøyterom er 
kostnadskrevende og politisk og faglig kontroversielt. Den sterke betoningen av sprøyterom i 
forslaget kan derfor tenkes å bidra til å heve terskelen for etablering av nye skadereduksjonstiltak.  

 

Forslag 8: Kommunen mener at det er behov for midler til forskning på effekten av både 
forebyggingstiltak og behandlingstiltak.

 

Forslag 9 til 13: Kommunen stiller seg positiv til at mottak, behandling og langsiktig individuell 
oppfølging samles i ett kompetent tverrfaglig miljø. Samtidig ser vi ulempene det kan medføre i 
form av å etablere en ”særomsorg” for mennesker med rusproblemer, som 
stigmatisering/”stempling”. Mange har sammensatte vansker, for eksempel somatiske og psykiske 
plager, og har behov for helhetlig rehabilitering/habilitering. Det er et stort behov for flere 
behandlingsplasser. Spørsmålet om eventuelle MO-sentre skal være et statlig eller kommunalt 
ansvar mener vi må utredes nærmere i forhold til Samhandlingsreformen.

 



Forslag 14: Kommunen støtter utvalgets forslag da vi ser boligsituasjonen som en avgjørende del 
av en helhetlig rehabilitering.

 

Forslag 15: Kommunen støtter utvalgets forslag om tett oppfølging under og etter 
fengselsopphold.

 

Forslag 16: Slik tvang praktiseres i dag, er ordningen institusjons- og personavhengig, og gir store 
utfordringer for den kommunale rustjenesten. Kommunen støtter en gjennomgang av reglene 
omkring bruk av tvang, og bruken av dem. Med urovekkende mange tvangs-vurderinger  
foregående år ( 19, hvorav 16 gravidesaker), har vi erfaring med at sakene blir ulikt behandlet fra 
gang til gang, og ulikt fra institusjon til institusjon.  Vi erfarer at det dukker opp prinsipielle spørsmål 
bl.a omkring  transport, om permisjoner, om innholdet i oppholdet og om opphevelse av vedtakene 
som trenger avklaring.  Det er vanskelig å få entydige svar, være seg fra spesialisthelsetjenesten 
eller  fra Fylkesmannen i disse sakene.  

Vi imøteser gjerne en drøfting om bruk ( ofte anbefalt bruk!) av tvangsparagrafene for å få 
institusjonsplass, der pasienten er villig til samtykke, men frivillige plasser ikke er å oppdrive.  
Denne framgangmåten gir nødvendig institusjonsplass, men samtidig en urimelig stor 
saksbehandlingsbyrde for kommunen i tillegg til at den uthuler systemet.  

 

 

Forslag 17: Kommunen mener det er viktig med et fokus på felles ansvar og sammenhengende 
tjenester på psykisk helse og rusfeltet. Kriteriene for oppgavefordeling må imidlertid være klare.

 

Forslag 20: Kommunen støtter utvalgets forslag om å legge LAR-oppfølging og behandling til MO-
sentrene dersom slike opprettes.

 

Forslag 21: Kommunen mener at praksis i tråd med ”Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert 
rehabilitering ved opioidavhengighet” som trådte i kraft 01.01.10, vil medføre en hensiktsmessig 
bruk av urinkontroller. 

 

Forslag 22: Kommunen mener at det skal settes økt fokus på og brukes ressurser i forhold til 
medikamentfri behandling fremfor behandling med heroin. 
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