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 Byrådsak     457/08                  

 

 

 

Byrådet 

 

 

 

Høringsuttalelse - forslag til permanent sprøyteromslov. 

 

 MAER SARK-03-200801218-68 

 

 

 

Hva saken gjelder:  

Bergen kommune har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr. forslag til 

permanent sprøyteromslov. Høringsfristen er satt til 12. desember 2008. 

 

Høringsnotatet foreslår at den midlertidige loven og forskriften videreføres på permanent 

basis. 

I forbindelse med behandlingen av den midlertidige loven om sprøyterom vedtok bystyret, i 

samsvar med innstilling fra daværende byråd, å støtte innføringen av en midlertidig lov som 

ga adgang til etablering av sprøyterom for de kommuner som ønsket det. I saksfremstillingen 

redegjorde samtidig byrådet for at etablering av sprøyterom ikke var aktuelt for Bergen på det 

daværende tidspunkt. Dette synspunktet ble støttet av bystyrets flertall. 

 

Byrådet støtter det fremlagte forslaget om en permanent sprøyteromslov. Dette er  begrunnet i 

at det bør være opp til den enkelte kommune å vurdere hensiktsmessigheten av et slikt tiltak, 

og at eventuelle sprøyterom bør etableres innenfor de rammer og standarder som settes i 

forslag til lov og tilhørende forskrift. 

 

En eventuell innføring av en permanent sprøyteromslov påvirker ikke byrådets standpunkt om 

at etablering av sprøyterom ikke er aktuell politikk i Bergen. 

 

 

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: 

Forretningsutvalget behandlet saken i møtet 111108 sak 273-08 og fattet følgende vedtak: 

Byrådet behandler og avgir innstilling til bystyret på ”Høring - forslag til permanent 

sprøyteromslov”. Komite for helse og sosial innstiller til bystyret som sluttbehandler 

høringssaken. 
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Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 

Bergen kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i lov om ordning med lokaler 

for injeksjon av narkotika(sprøyteromsloven) og tilhørende forskrift. 

 

 

Monica Mæland 

byrådsleder 

 

 

 

  Liv Røssland 

byråd for helse og omsorg  

 

 

 

 

Vedlegg:  

Helse- og omsorgsdepartement:  

Høring – forslag til permanent sprøyteromslov. 

Høringsnotat – forslag til endring i lov om ordning med lokaler for injeksjon av 

narkotika(sprøyteromsloven), og forskrift om prøveordning med lokaler for injeksjon 

av narkotika(sprøyteromsordning) 
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Saksutredning: 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et høringsnotat med forslag om at den 

midlertidige lovgivningen som gir kommunene anledning til å etablere sprøyterom 

videreføres på permanent basis. Høringsfrist på forslaget er satt til 12. desember 2008. 

 

Gjeldende sprøyteromslov trådte i kraft 17. desember 2004, og gjelder frem til 16. desember 

2009. Forslaget til permanent lovgivning innebærer at sprøyteromsordninger skal fortsette å 

være en valgfri tjeneste for kommunene, også etter prøveperiodens utløp. Ordningen med 

statlig delfinansiering av sprøyterom etter at prøveperioden er avsluttet foreslås avviklet. 

Sprøyteromsordninger vil være en del av kommunehelsetjenesten, og kommuner som 

etablerer sprøyterom må fullfinansiere dette innenfor egne budsjettrammer. 

 

Bergen bystyre behandlet i møtet 230204 sak 13-04 Høringsuttalelse om forslag til særlov om 

forsøksordning med lokaler for intravenøs bruk av narkotika ("sprøyterom"), samt forslag til 

forskrift om gjennomføring av forsøksordningen. 

og fattet følgende vedtak: 

 

1. ”Bystyret støtter departementenes forslag til innføring av en særlov om forsøksordning 

med lokaler for intravenøs bruk av narkotika (”sprøyterom”), samt forslag til forskrift om 

gjennomføring av forsøksordningen”. Forsøksordningen bør utvides med minst ett år for å 

sikre et godt erfaringsgrunnlag for evalueringen av forsøksordningen. 

 

2. Bystyrets støtte til departementets forslag er gitt under forutsetning av at staten finansierer 

forsøksordningen i prøveperioden.” 

 

I ettertid har sprøyteromsordningen vært prøvd ut i Oslo. På bakgrunn av erfaringene som er 

gjort har byrådet i Oslo nå foreslått å avvikle sitt sprøyterom fra 2009. 

 

 

Vurdering: 

Byrådets standpunkt er at etablering av sprøyterom ikke er aktuell politikk i Bergen. 

 

Byrådet ønsker likevel å støtte det fremlagte forslaget om en permanent sprøyteromslov. Dette 

er  begrunnet i at det bør være opp til den enkelte kommune å vurdere hensiktsmessigheten av 

et slikt tiltak, og at eventuelle sprøyterom bør etableres innenfor de rammer og standarder som 

settes i forslag til lov og tilhørende forskrift. 

 

 


