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Høringsuttalelse til Stoltenbergutvalgets ”Rapport om narkotika” Ungdom for human narkotikapolitikk (UHN) ønsker å komme med noen bemerkninger i høringsrunden til Stoltenbergutvalgets ”Rapport om narkotika”.  UHN er en nystiftet ungdomsorganisasjon, med Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) som moderorganisasjon. Vi jobber for bekjempelse av narkotikaproblemet og en mer medmenneskelig behandling av rusmiddelavhengige. UHN støtter alle Stoltenbergutvalgets 22 forslag. Vi mener dette er forslag som vil føre narkotikapolitikken i en mer human og mindre undertrykkende retning. Vi synes det er spesielt gledelig at rapporten utelukkende fokuserer på hva som er best for den aktuelle gruppen rusmiddelavhengige, og at den er fri for moralske undertoner. Dette ser vi på som et stort skritt i riktig retning. Departementet har bedt om særlige bemerkninger om blant annet heroinforskrivning og de økonomiske og administrative konsekvensene av rapportens forslag. Vi vil derfor gi noen bemerkninger til dette. Når det gjelder heroinforskrivning, er dette noe UHN støtter fullt ut. Basert på erfaringer fra mange andre land vil dette være den beste behandlingsmåten for et ikke ubetydelig antall svært nedkjørte narkotikaavhengige i Norge.  Heroinforskrivning vil blant annet kunne redusere antallet overdosedødsfall, redusere nyrekrutteringen, gi brukerne bedre generell helse, gi dem en hverdag med frihet fra tigging, tyveri, prostitusjon mv, og spare samfunnet for kriminalitet. Når det gjelder de økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets forslag, har ikke UHN gjort noen beregninger på dette. Vi ser imidlertid at forslagene vil gi mer-utgifter.  I den forbindelse vil vi bemerke at tidligere intervensjon fra helsevesenets side, effektiv behandling, fungerende ettervern mv i det lange løp vil kunne spare samfunnet for store summer.  Dagens situasjon er at mange får feil behandling, for sent, samtidig som manglende eller mangelfull oppfølgning i etterkant medfører at mange ”sprekker” og må få den samme behandlingen på nytt. Mange av Stoltenbergutvalgets forslag vil kunne bidra til at denne ”onde sikrelen” brytes for mange narkotikaavhengige. Det er altså ikke ”bare” brukere og pasienter som tjener på at behandlingen og den øvrige oppfølgningen fungerer best mulig. 
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