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Jeg viser til Riksadvokatens brev 3. januar i år med videre henvisning til høringsbrev fra
Helse- og omsorgsdepartementet.

Riksadvokaten ber om Oslo politidistrikts erfaringer med sprøyterommet, og da særlig
hvilke ordensmessige konsekvenser etableringen av sprøyterommet har medført.

Spørsmålet har vært forelagt, Grønland politistasjon, henholdsvis ordensavdelingen og
etterretningsenheten, samt seksjon for organisert kriminalitet og analytikerne ved Strategisk
stab.

Det er ikke mulig å hente ut tall fra politiets registrer som kan gi et pålitelig bilde av
kriminaliteten eller ordensforstyrrelsene knyttet til sprøyterommet. For det første antas er
mørketallene å være store. Det er politiets erfaring at straffbare forhold innad i
rusmisbrukermiljøet langt sjeldnere enn ellers anmeldes til politiet. Videre vil det antallet
politioppdrag som er registrert i området i stor grad være en Øsjon av hvor ofte patruljer
kjører inn i området på eget initiativ, og vil derfor si mer om hvilke gater politiet velger å
patruljere enn omfanget av ordensforstyrrelsene. Videre er det grunn til å tro at mye av den
kontakten politiet har med misbrukermiljøet i området ikke blir registrert i PO, for
eksempel fordi en (mulig) ordensforstyrrelse løses på stedet.

Det er mulig å hente ut tall for anmeldte forhold og politioppdrag (fra politiets
operasjonslogg - PO) knyttet direkte til adressen til sprøyterommet. Disse tallene vil
imidlertid ikke fange opp anmeldelser og hendelser i umiddelbar nærhet av sprøyterommet,
fordi disse vil  være  registret på andre adresser.

På tross av dette mener politiet å ha et rimelig godt bilde av omfanget av kriminaliteten og
ordensforstyrrelsene i området hvor sprøyterommet ligger. Politiets oppfatning er at det i
området rundt sprøyterommet er store ordensmessige utfordringer og mye kriminalitet av
den typen som ofte følger rusmisbrukermiljøet (ulovlig bruk og omsetning av narkotika,
vold, trusler, vinningskriminalitet, de ulovlige sidene av prostitusjonsvirksomhet my). Det
vises til vedlagte notat fra ordenssjefen på Grønland 19. januar i år.
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Årsaken til den antatt høye forekomsten av ordensproblemer og kriminalitet er at det er
svært mange rusmisbrukere i området. Dette skyldes ikke alene sprøyterommet, men også
det at flere andre tiltak rettet mot rusmiljøet er lokalisert i samme område. Det er derfor
meget vanskelig å peke på hvilken kriminalitet og hvilke ordensproblemer som har direkte
sammenheng med sprøyterommet. Politiets oppfatning er at det er konsentrasjonen av
rusmisbrukere, og ikke sprøyterommet spesielt som skaper kriminaliteten og
ordensforstyrrelsene.

Oslo politidistrikt har ikke foretatt noen analyser av hvilke konsekvenser det kan få hvis
sprøyterommet flyttes eller det etableres flere sprøyterom. Men det kan synes som om alle
tiltak som bidrar til å samle rusmiljøet i et område, og da særlig sentralt i Oslo, vil bidra til å
forsterke de ordensmessige problemene.

Oslo politidistrikt har ikke registrert at etableringen av sprøyterommet har medført noen
endringer i "strukturen" i narkotikamiljøet. Det er ikke holdepunkter for at prisene, på stoff,
tilgangen, omsetningsformene eller aktørene er endret som en følge av at det er etablert et
sprøyterom. Det skal likevel bemerkes at sprøyterommet bare brukes av en liten andel av de
narkomane og det kan ikke utelukkes at etablering av flere sprøyterom kan innvirke på
narkotikamiljøet.

Ved etableringen av sprøyterommet knyttet det seg en del usikkerhet til hvordan politiet og
påtalemyndigheten skulle håndtere de juridiske "gråsonene" i forhold til sprøyterommet,
eksempelvis bruk av stoff i køen til sprøyterommet, besittelse av heroin på personer som
hevdet at de var på vei til sprøyterommet, besittelse av mer enn en brukerdose i
sprøyterommet mv. Erfaringen hittil synes å være at disse gråsonene ikke skaper
nevneverdige praktiske problemer. Trolig skyldes dette at polititjenestemenn ofte lar være å
gripe inn i grensetilfellene, både fordi det synes lite hensiktsmessig (opportunitetsprinsippet)
og fordi slike saker ikke vil bli prioritert når politiets kapasitet er begrenset.

Med hilsen

-
Sveinungj,oØieim
visepolitimester'

Saksbehandler Padv Kai Spurkland
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FORELENGELSE AV SPRØYTEROMMET.

Fra Grønland politistasjon ståsted er det helt klart store ordensmessige utfordringer knyttet
til området der sprøyterommet ligger. Dette skyldes ikke sprøytrommet alene, men det at
flere tiltak til rusmisbrukerne er lokalisert i samme området. Det gjelder felttiltakene til
Oslo kommune, sprøyterommet og Kirkens bymisjon sin kafe Møtestedet.
Vi ville helt klart sett en desentralisering av hjelpetiltakene som en stor fordel for hele
området.

Videre er kapasiteten til sprøyterommet begrenset og det medfører at en del klienter setter
sine "skudd" utendørs.

Hånhenvingsspørsmålene har etter vår vurdering gått veldig bra. Våre tjenestemenn har fått
klare ordre på å ikke kontrollere enslige narkomane i aktuelt området, men grepet inn i salgs
og bruks situasjoner. Vi har pr. dags dato ikke mottatt noen form for klager på inngripen
og beslag på personer som skulle til sprøyterommet.
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