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Høringsuttalelse fra Gatejuristen – NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004 – 2009  

 

Gatejuristen viser til høringsbrev av 18. juni 2010 og høringsnotatet NOU 2010:3 ”Drap i Norge i 

perioden 2004 – 2009.   

 

Gatejuristen er et alternativt rettshjelpstiltak som yter gratis juridisk bistand til personer med 

rusproblemer og som også arbeider rettspolitisk for denne gruppen. Vi har daglig kontakt med 

personer som sliter med rusproblemer, og vi ser at mange av våre klienter også sliter med store 

psykiske problemer. Vi ser også at kombinasjonen av rus, psykisk lidelse og en generelt 

vanskelig livssituasjon gjør at mange av klientene lett blir frustrerte, noe som kan komme til 

uttrykk gjennom aggresjon. Vi ønsker å komme med enkelte bemerkninger i forhold til høringens 

forslag til tiltak i forbindelse med rus, psykisk lidelse og vold.  

 

Gatejuristen synes høringsutvalget kommer med svært gode innspill og tilrådninger i forhold til 

hvordan man best kan forebygge vold og drap som kan relateres til rus og psykisk lidelse. Vi 

støtter opp om og vil understreke viktigheten av at rus og psykiske lidelser sees i sammenheng, 

og at det utvikles samkjørte og integrerte behandlingstilbud for de som har sammensatte lidelser.  

 

Gatejuristen mener det er svært viktig at høringsutvalgets forslag til tiltak i forbindelse med rus, 

psykiske lidelser og vold, sees i sammenheng og samkjøres med forslagene som foreligger i 

Stoltenbergutvalgets ”Rapport om Narkotika”, som også ligger ute på høring i disse dager. 

Gatejuristen anser høringsnotatet som et stort argument for at de konkrete forslagene i 

Stoltenbergutvalgets rapport gjennomføres, og tilsvarende ser vi Stoltenbergutvalgets forslag som 

gode konkrete tiltak for å gjennomføre de tilrådninger som fremkommer i høringsnotatet om drap 

i Norge. Arbeidet videre med gjennomføringen av forslag fra de to rapportene bør derfor gjøres 

samlet.  

 

For eksempel er en av tilrådningene i høringsnotatet bruk av tverrfaglige og oppsøkende ACT-

team, mens Stoltenbergutvalget i forslag 9 foreslår å etablere mottaks- og oppfølgingssentre 

(MO-sentre) som blant annet kan være base for ambulante team. Det er da viktig å fra starten av 

legge til rette for at ACT-team kan bli en integrert del av tilbudet ved MO-sentrene. Videre 

understreker høringsnotatet viktigheten av tidlig intervensjon, samtidig som Stoltenbergutvalgets 

forslag 11 er å åpne egne ungdomsmottak som en del av MO-sentrene, nettopp for å fange opp 

unge i risikogruppene tidlig. Gatejuristen mener de to rapportene til sammen gir et svært godt 

grunnlag for å lage et vesentlig bedre behandlingstilbud for mennesker med rusproblemer og 

psykiske lidelser, og at et bedre behandlingstilbud for disse vil virke forebyggende i forhold til 

vold og drap i samfunnet. 

 

Gatejuristen vil videre understreke viktigheten av å styrke kompetansen og ressursene innenfor 

sosialtjenestene, da vi opplever at det ofte er møtet med NAV som utløser mest frustrasjon og 

aggresjon hos våre klienter. Problemer med lang saksbehandlingstid, mangel på gode boligtilbud 



og mangel på stabil økonomi hos klientgruppen gjør det ofte vanskelig å stabilisere en forbedret 

livssituasjon mens man er under behandling og etter man har avsluttet en behandling. For å 

forebygge vold og drap gjennom behandling av rus og psykiske lidelser, er det derfor viktig at 

velferdstilbudet også utenfor selve behandlingen er mest mulig velfungerende, for at resultatene 

av behandlingen skal få mulighet til å befeste seg og danne grunnlag for et best mulig liv for 

personen det gjelder.    


