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HØRING - FORSLAG TIL PERMANENT SPRØYTEROMSLOV

Det vises til departementets høringsbrev av 31. oktober 2008.

I den tid den midlertidige loven har eksistert og sprøyterommet har vært i drift i Oslo, har Oslo
statsadvokatembeter gjennom arbeidet med straffesaker ikke gjort erfaringer som er av
betydning for spørsmålet om loven nå skal gjøres permanent. Vi kan også konstatere at for Oslo
politidistrikt har sprøyterommet ikke medført spesielle politimessige utfordringer, verken
ordensmessig eller i forbindelse med politiets strafforfølgningsfunksjon. De problemer mange
fryktet, og som ble benyttet som argumenter mot ordningen med et sprøyterom, har med andre
ord vist seg ikke å oppstå.

Dersom sprøyteromsloven skal gjøres permanent, vil Oslo statsadvokatembeter uttrykke
tilfredshet med at departementet vil opprettholde dagens strenge regulering av ordningen. Blant
annet legger vi til grunn at ordningen fortsatt bare vil gjelde for heroinmisbrukere, og at bruk av
andre narkotiske stoffer, herunder piller, i sprøyterommet ikke vil være tillatt. Vi ser også
positivt på at man legger opp til en statlig godkjenningsordning og at man foreslår en endring av
kommunehelsetjenesteloven som gjør at en slik virksomhet ikke vil kunne drives av private i
henhold til avtale med den aktuelle kommune.

Om ordningens helsemessige gevinst står i forhold til ressursbruken, er et spørsmål som det ikke
er naturlig for påtalemyndigheten å ha noen mening om. Det må imidlertid konstateres at det er
en relativt liten gruppe heroinmisbrukere som benytter seg av ordningen. Om de ca. 12 millioner
kroner som årlig brukes på å drifte sprøyterommet i Oslo, kan benyttes til andre mer effektive
tiltak til hjelp for rusavhengige, er det mer nærliggende at Oslo kommune selv avgjør. Vi vil
bare peke på at dersom ordningen vil bli lagt ned når den nå skal fullfinansieres av kommunen,
vil behovet for en slik lov som nå er foreslått, falle bort.
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