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HØRINGSSVAR - RUSREFORMUTVALGETS INNSTILLING NOU 2019:26 

Det vises til rusreformutvalgets innstilling, NOU 2019:26 - Fra hjelp til straff, som Helse- og 
omsorgsdepartementet har sendt på høring. Saken ble oversendt fra Politidirektoratet (POD) 
15.1.2020. 
 
Innledningsvis påpekes det at Politihøgskolen til enhver tid vil ta høyde for de lov- og 
regelendringer som berører PHS’ utdanninger. Nødvendige justeringer vil rutinemessig bli 
foretatt i studieplaner/programplaner og i operasjonaliseringen av disse. Dette innebærer blant 
annet endring av læringsutbyttebeskrivelser og pensum. 
 
Politihøgskolen støtter målet om et bedre oppfølgings- og helsetilbud for rusbrukere. 
Det er imidlertid noen utfordringer som kan knyttes til enkelte av utvalgets forslag. 
Kommentarene knyttes til følgende kulepunkt: 
 
 

 Utvalgets forslag om å avkriminalisere alle typer narkotiske stoffer for alle 
brukergrupper 

Utredningen stiller gode spørsmål knyttet til straffens virkning, hvilket er dokumentert 
gjennom forskning.  
 
Det er fortsatt uenighet om hvilken effekt kriminalisering har for terskelhøyden for å prøve ut 
narkotika. Særlig gjelder dette barn og unge. Normen for hva som er akseptabel adferd vil i 
vesentlig grad harmonere med hva som er lovlig (likedanningshypotesen).  
 
Mindretallets forslag om å differensiere mellom ulike typer narkotiske stoff vil kunne gi 
uheldige signal, særlig til barn og unge. En slik løsning vil kunne bidra til en oppfatning om at 
gitte narkotiske stoff ikke innebærer helserisiko. 
 
Mindretallets forslag om å differensiere mellom ulike grupper av rusbrukere er interessant, 
men kan bli krevende å håndtere. Likhetsprinsippet vil her bli satt på prøve. 
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 Utvalgets forslag til grenseverdier for straffrihet (besittelse) 

Utvalgets forslag til grenseverdier fremstår som høy. En slik grenseverdi vil kunne bidra til at 
stoff deles/selges i større grad enn i dag. 
 
 

 Utvalgets forslag om at politiet skal kunne beslutte en oppmøteplikt for en 
kommunal rådgivningsenhet 

Dette forslaget fremstår i utgangspunktet som en god ordning. Det er imidlertid grunn til å 
stille spørsmål ved om hvilken verdi denne ordningen har når den er basert på frivillighet. 
 
 

 Konsekvenser for politiets forebyggende arbeid, herunder overfor målgruppen 
barn og unge 

En avkriminalisering av bruk av narkotiske stoffer vil kunne bidra til at politiet ikke lenger vil 
prioritere rusforebyggende arbeid. En mulig effekt av dette kan være at politiet får reduserte 
muligheter til å kommunisere med grupper som det er viktig at politiet opparbeider gode 
relasjoner til.  
 
 
Politihøgskolen er av den oppfatning at det overordnede målet må være at brukere gis et 
bedre oppfølgings- og helsetilbud. Dette synes langt på vei å være ivaretatt i forslaget. 
Samtidig må en ikke innføre ordninger som kan bidra til at flere, særlig barn og unge, 
begynner å bruke narkotiske stoffer. Det vises her særlig til terskelen for avstå fra kriminelle 
handlinger. 
 
Politihøgskolen har stor faglig bredde og autonomi. Meningsytring en sentral del av akademia. 
Derfor er det viktig at flere av Politihøgskolens stemmer gis anledning til å ytre seg i en sak 
som denne.  
 
To faggrupper har ut fra sine faglige ståsted gått inn i en rekke problemstillinger knyttet til 
utredningen. De har forfattet egne høringsbidrag som legges ved. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tor Tanke Holm  Ruth Bodil Stabell Haug 
fungerende rektor seniorrådgiver 
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