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Bidrag til høringssvar NOU Rusreform – fra straff til hjelp – forfattet av en gruppe fagansatte 

ved Politihøgskolen med politifaglig bakgrunn 

 

Anbefaling 

Anbefalingen er å videreføre dagens ordning med mulighet for bruk av straff for ikke-

avhengige brukere av ulovlige rusmidler (de som eksperimenterer og er rekreasjonsbrukere). 

For de som er under 18 år anbefales å opprettholde muligheten for bruk av straffereaksjon. 

Det bør utarbeides flere alternative straffereaksjoner som kan tilpasses den enkeltes behov og 

livssituasjon.  

Vi mener samtidig at videreføring av dagens ordning med straffereaksjon ikke bør stå i veien 

for en styrking av hjelpe- og helsetilbudet for de som er narkotikaavhengige 

(problembrukere). Begrepet problembrukere brukes gjerne der rusmisbruket har utviklet seg 

til avhengighet, at rus medfører utfordringer med å takle arbeid, venner, egen helse, psykiske 

problemer som følge av rusmisbruk mv.   

Det bør med andre ord være en tydelig differensiering mellom rekreasjon og festdop, og de 

som har utviklet en avhengighet til for eksempel heroin.  Denne gruppen har behov for hjelp 

og støtte av helse og hjelpeapparat. Her er straff ikke et godt alternativ. 

En slik tilnærming vil kunne møte behovet for redusert stigmatisering, bedre og raskere 

oppfølging, samt fortsatt kunne benytte straffeprosessuelle virkemidler i narkotikasaker der 

dette er nødvendig og hensiktsmessig. 

Forebyggende politiarbeid er politiets primærstrategi, og er forankret i ramme og 

programplaner ved PHS, samtidig som dette er sentrale styringssignaler fra Stortinget, 

Riksadvokaten, Justis og beredskapsdepartementet og POD. 

 

SAMFUNNSOPPDRAG – Politiet - PHS 

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i 

samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og 

alminnelige velferd for øvrig, jf. politiloven § 1.    

Videre skriver Justis og beredskapsdepartementet i sitt tildelingsbrev 2020 til 

Politidirektoratet at forebygging er politiets primærstrategi.  

«Den kriminalitetsforebyggende innsatsen i særlig utsatte områder skal løftes, med vekt på 

forebygging av ungdomskriminalitet og rekruttering av unge til kriminelle gjengmiljøer, samt 

at den bekjempende innsatsen mot kriminelle gjengmiljøer skal intensiveres. De særskilte 

midlene som er bevilget til politiet skal ses i sammenheng med andre midler som er bevilget 

som del av områdesatsingene i Oslo. I årsrapporten skal det gis en kvalitativ vurdering av 

effekten av særskilte midler til kriminalitetsforebyggende innsats i utsatte områder, inkludert 

områdesatsingene i Oslo» 

Det er godt kjent for politiet og i det tverretatlige samarbeidet at mange unge personer i 

utsatte byområder blir rekruttert for salg og omsetning av narkotika. Slik omsetning gir ofte 

grobunn for økonomisk vinning, samtidig som det gir en form for status og respekt fra 
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ungdommer. Vi ser også at de som står bak og tilrettelegger for innførsler av narkotika 

hvitvasker verdiene i legale strukturer og kjører rundt i fine biler og omgir seg med 

statussymboler. Det er i tillegg koblinger mellom arbeidslivskriminalitet, narkotika og 

gjengproblematikk. Utfordringene er med andre ord både sammensatte, kompliserte, og 

krever et bredt spekter av virkemidler og kompetanse.   

 

Beskyttelse av sårbare grupper og forebygge stigmatisering  

Vi er enig i at bruk av strafferettslige reaksjoner ikke er en fullgod forebyggingsstrategi opp 

mot risikoutsatte grupper, men det kan i enkelte tilfeller være en mulig strategi der annet ikke 

ser ut til å være et mulig/godt alternativ. Det vil etter vår mening være forbundet med stor 

risiko å totalt bryte med prinsippet om bruk av etterforskning og straff som virkemiddel 

ovenfor enkelt personer og grupper som opererer i gråsonen hvor det foregår åpenbar bruk, 

besittelse og salg. 

En er oppmerksom på utvalgets fokus på reduksjon av stigma for sårbare grupper. Utvalget 

sier videre at straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk «har 

bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting». Politistudentene har i 

bachelorutdanningen betydelig undervisning i temaer som omhandler sårbare personer, samt 

hvordan vi i praksis skal forebygge at personer blir stigmatisert. Studentene får i tillegg 

gjennom et helt praksisår ute i et politidistrikt øve i kontrollerte former på det å ivareta og 

møte sårbare personer. Dette gjelder så vel rusmisbrukere som personer som er utsatt for 

kriminalitet, ulykker, miste nære mv. Disse erfaringene tar studentene med seg til det siste 

året i utdanningen. Studentene kan da sette denne kunnskapen inn i en kontekst hvor de kan 

reflektere kritisk over kriminalitet, forebygging, sterke og svake sider ved politiets metoder, 

samt muligheter og utfordringer i samarbeid med andre etater.  

En tjenesteperson skal forøvrig legge til grunn de alminnelige kravene i straffeprosessloven § 

170 a og politiloven § 6, om at et politiinngrep må være nødvendig og forholdsmessig. 

Dessuten vil politiloven § 6 gjelde direkte, da den etter sin overskrift gir alminnelige, dvs. 

generelle, regler om hvordan polititjenesten skal utføres. Dette sikrer at personer som kommer 

i befatning med politiet blir behandlet tråd med lover, retningslinjer og god praksis. 

 

Politigeneralisten er en viktig ressurs i det forebyggende arbeidet 

Politihøgskolen utdanner politigeneralister som etter endt utdanning skal ha grunnleggende 

ferdigheter i alle politiets disipliner, herunder forebyggende politiarbeid. Forebygging er i 

tillegg inkorporert i alle fagområder som for eksempel strafferett og straffeprosess, politi, 

samfunn og etikk, etterforskning, patruljetjeneste, praksisåret mv.  

Det å avdekke tidlig rusmisbruk er avgjørende for å kunne sette inn gode tiltak og forebygge 

en mulig kriminell løpebane. Politiet har i tillegg behov for nødvendige straffeprosessuelle 

hjemler for å kunne iverksette etterforskning dersom forholdet tilsier det. Dette kan for 

eksempel være gjengkriminalitet hvor narkotika er en del av kriminalitetsbildet. 

Tverrfaglig samarbeid er et satsingsområde hvor andre etater har virkemidler og muligheter til 

å hjelpe, der politiet ikke har mulighet eller ressurser. Dette er en viktig del av samarbeid og 
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forebyggingsstrategien slik at vi unngår at enkeltpersoner faller mellom to stoler. Politiet har 

sine virkemidler og kan eksempelvis benytte bekymringssamtaler, pågripelse, ransaking og 

urinprøver. De ulike virkemidlene tilpasses i de enkelte tilfeller, slik at det skilles mellom de 

som kun trenger en enkel korrigerende samtale og de som allerede har rukket å få et etablert 

kriminelt levesett hvor bruk av sterkere virkemidler må til.  

 

Tegn og symptomer på narkotikabruk og andre rusmidler 

Ca. 95 % av studentene ved PHS gjennomfører studiet «Tegn og symptomer på 

narkotikamisbruk og andre rusmidler». Dette studiet er gjennom flere år tilpasset og revidert i 

tråd med samfunnsutviklingen og hvordan politiet arbeider med narkotika og rusmisbrukere. 

Tegn og symptomer er et lite inngripende virkemiddel ovenfor den personen som blir 

avdekket som ruspåvirket av politiet. Bruken av metoden krever notoritet slik at handlingen er 

etterprøvbar ved eventuelle klager eller usikkerhet som måtte oppstå i ettertid. Mye av 

innholdet i studiet bygger på god menneskebehandling, ivaretagelse av personens integritet, 

skille mellom sykdom og rus, det å gjennomføre en god samtale mv. Forebygging av stigma 

er et helt konkret læringsmål i studiet.   

Å hevde at en person er påvirket av rusmidler er uansett i hvilken sammenheng det fremsettes, 

en belastning for den det gjelder. Av den grunn lærer de som benytter arbeidsredskapet Tegn 

og symptom å forstå viktigheten av å bruke kunnskapen, hjelpemidlene og gjennomføre alle 

testene på en korrekt og hensynsfull måte før man trekker en endelig konklusjon. 

Studentene får i studiet opplæring og veiledning i hvordan rus kan være underliggende faktor 

i en rekke forhold de blir kjent med i tjeneste. Dette kan eksempelvis være familievold, 

utelivsvold, overgrep, psykiatri, trafikkulykker som skyldes rus mv.   

 

Hva påvirker de unges rusmisbruk? 

Det er en rekke forhold som kan påvirke de unges rusmisbruk. Lovgivning og trussel om 

straff er bare én av mange faktorer som har betydning for den enkeltes vurdering om du sier ja 

eller nei om du tilbys en joint, stripe kokain, MDMA, LSD, amfetamin, eller en pille. 

Økt bruk av rusmidler kan komme på grunn av at prisene er lave og at tilgjengeligheten er god 

der du oppholder deg. Generelle holdningsendringer knyttet til spørsmålet om hvilke 

rusmidler som er «greit å bruke/ ikke greit» spiller også inn som en viktig faktor. Det kan 

samtidig komme nye måter å innta rusmidler på som kan virke forlokkende, og vi ser at 

handel over nett er økende. 

 

Sikkerheten til politiet og de som arbeider med ruspåvirkede personer 

Det er godt dokumentert at kronisk rusmisbruk uansett stoff som benyttes øker aggressivitet. 

Svært mye er imidlertid fortsatt ukjent når det gjelder den nevrobiologiske innsikt i de 

prosesser i hjernen som er knyttet til aggresjon. (I NOU 2010:3 s. 269 – 270) Det sentrale er 

imidlertid at dette er noe vi må være oppmerksomme på i tjenesteutførelsen både som politi 

og andre etater. Praktiske erfaringer fra uteliv og hendelser hvor rus er en del av bildet tilsier 
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at det er åpenbare sammenhenger mellom rus og vold, samt kriminalitet som følge av 

ruspåvirkede personer. En mulig avkriminalisering kan føre til at politiet får mindre 

oppmerksomhet til enkeltpersoner som benytter rusmidler, og at muligheten for å fange opp 

personer med risiko for voldsutøvelse reduseres. Dette kan igjen føre til usikkerhet for helse 

og hjelpeapparat som er de instansene som vil kunne møte disse i «førstelinjen» 

Politihøgskolen har i sin tre årlige utdannelse mange ulike teoretiske og praktiske øvelser hvor 

en øver på det å møte ruspåvirkede personer i ulike situasjoner. En viktig forutsetning i 

utdannelsen er opplæring i det å møte alle personer uansett ruspåvirkning på en verdig og 

respektfull måte. 

 

Bekymringer knyttet til den voksende gjengkriminaliteten 

Riksadvokaten gjennomførte den 27.08.18 et orienteringsmøte med Det nasjonale 

statsadvokatembetet, Oslo statsadvokatembeter, Sjefen for Kripos, Politimesteren i Oslo og 

Politimesteren i Øst. I notatet nevnes blant annet tunge multikriminelle aktører, dels rotløs 

ungdom som står på terskelen til en kriminell løpebane. De skriver videre i notatet at: «som 

overordnet ansvarlig for politiets straffesaksbehandling gir riksadvokaten et klart og tydelig 

signal om at overfor de såkalte "harde" kriminelle vil inkapasitering og lange fengselsstraffer 

utgjøre en viktig del av den strategi som skal og må følges» De skriver samtidig at store 

beslag av narkotika dokumenterer at miljøene har betydelig kapasitet (Riksadvokaten, 

Orienteringsmøte 27.08.18) 

I dagens diskusjon om veivalg innen rusreformen er det lett å se at diskusjonen kan bli unødig 

«sort/hvitt» og at sterk språkbruk kan stå i veien for nyanser, undring, troen på ulike 

virkemidler, deriblant muligheten for bruk av tvangsmidler og straff der dette er 

hensiktsmessig. PHS arbeider i disse dager med å utvikle et nettbasert studie innen 

fagområdet inndragning av straffbart utbytte. Dette er et av flere effektive virkemidler vi vil 

ha klare for PHS studentene og etaten i løpet av ca. 12 måneder fra dags dato. Vi tror dette vil 

være en særlig anvendelig metode i en del miljøer hvor det omsettes narkotika, unge som blir 

rekruttert for salg, der hvor det genereres store verdier mv. Sikring og inndragning av utbytte 

fra straffbare handlinger fra eksempelvis narkotika vil være et viktig virkemiddel i det å 

forebygge narkotikaomsetning. Et bredt spekter av straffeprosessuelle hjemler er viktig i dette 

arbeidet. 

 

Trafikkulykker og rusmidler 

Bruk og misbruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker. Alkohol, 

narkotika og legemidler påvirker sentralnervesystemet og reduserer kjøreferdighetene. En 

avkriminalisering av narkotika vil kunne føre til økt bruk som kan medføre at flere kjører i 

ruspåvirket tilstand. Cannabis er ifølge Oslo Universitetssykehus det hyppigst påviste illegale 

stoffet blant bilførere som er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. I Norge i 2017 ble det 

påvist THC i 40 prosent av prøvene tatt av bilførere mistenkt for påvirket kjøring. Oslo 

universitetssykehus sier videre at påvirkning av cannabis kan medføre økt fare for å bli 

involvert i en trafikkulykke med dødelig utfall. (Faktaarkene Oslo universitetssykehus) 
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I tidsskriftet Den Norsk Legeforening 31.10.2017 sammenfatter Jørg Mørland og Jørgen G. 

Bramness bl.a. følgende; 

Etter jevnlig bruk av Cannabis kan man gjenfinne den psykoaktive substansen THC i blodet i 

mange dager. Dette kan ha konsekvenser for cannabisbruk og bilkjøring, enten cannabis 

brukes medisinsk eller i rushensikt. Cannabis kan påvirke psykomotoriske ferdigheter så 

lenge de finnes i kroppen. I forhold til å kjøre bil er spørsmålet relevant med tanke på 

edruelighetsbestemmelsen i vegtrafikkloven (§ 34) knyttet til førerkort og helsekravene i 

førerkortforskriften (§§ 35 og 36). 

 

Vi mener det er riktig å videreføre dagens praksis med mulighet for bruk av straff 

Vi anbefaler derfor at dagens praksis for mulighet for bruk av straff videreføres, men at det 

samtidig presiseres at de som har utviklet et avhengighetsforhold (problembrukere) som 

hovedregel ikke skal straffes. Her vil den individualpreventive virkningen ha liten effekt, da 

denne gruppen allerede kan ha et sammensatt og problematisk levesett hvor samspillet med 

ulike etater oppleves som vanskelig og motarbeidende.  

Det bør i tillegg til helsehjelpen som foreslås av utvalget, vurderes å opprette nødvendige 

lavterskeltilbud som er tilgjengelig døgnet rundt. Bemanningen bør tilpasses og være 

tverrfaglig sammensatt. Dette av hensyn til det totale hjelpetilbudet den enkelte måtte ha 

behov for i den enkelte situasjon og når motivasjonen er der. Da vil de som har utviklet et 

problembruk og som i tillegg er mottagelig for hjelp kunne få et kvalitetsmessig godt hjelpe 

og helsetilbud der og da uten ventetid. Da kan politiet eller samarbeidende etater hjelpe den 

enkelte med gode tiltak allerede i det øyeblikket forholdet er avdekket av politiet. Vi ser ingen 

betenkeligheter med at helse og hjelpefokuset styrkes, uavhengig av de konklusjoner som 

treffes. 
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%20Politihøgskolen%20(Norwegian%20Police%20University%20College)/Rusreform%20hø

ring/tildelingsbrev-2020-pod.pdf 
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