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Skriftlig innspill – høring i sak Dokument 8:46 L (2021-2022) 
Representantforslag om å gjennomføre rusreformen. 
 
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon støttet forslaget om rusreformen i 
2021 og har ikke endret syn. Det er ikke kommet ny kunnskap som bidrar til å 
endre dette standpunktet.  
 
Fagrådet støtter forslaget til vedtak i Dokument 8:46 L (2021-2022) 
Representantforslag om å gjennomføre rusreformen. 
 
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er landets største fag- og ruspolitiske 
organisasjon. Vi har pr dags dato 143 medlemsvirksomheter fra hele landet og 
alle deler av feltet. Våre medlemmer driver behandling i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Vi har lavterskel, skadereduksjon, 
rehabilitering, omsorg, arbeidsrettet aktiviteter, idrettsaktiviteter drevet av 
både kommunale og ideelle virksomheter. Vi har medlemmer som driver 
forskning og kunnskapsformidling. 
 
Fagrådet har siden 2017 hatt fra straff til hjelp på sin arbeidsplan, men allerede 
i 2011 var vi i Portugal for å se den omtalte Portugalmodellen. 
 
Det skal allikevel ikke underslås at blant våre medlemmer er det både 
motstandere og skeptikere.  
 
Men det er et solid flertall for å gå fra straff til hjelp uten at hjelpen «presses 
på» med en trussel om reaksjon i bakkant, hvis du ikke vil ta imot hjelp, eller 
faktisk ikke mestrer å ta imot hjelpen umiddelbart. 
 
Vi har gjennomført ulike arrangement, høringskonferanser og webinar, om 
temaet. Senest 4.februar i år hvor vi forsøkte å se regjeringen bebudede 
forebyggings- og behandlingsreform i sammenheng med ønsket om å gå fra 
straff til hjelp.  
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Det er lenge siden vi i Norge erkjente at avhengighetsproblemer er et 
helseproblem og ikke et kriminalitetsproblem. Allerede i 2004 fikk ruspasienter 
pasientrettigheter, dog ikke helt uten kamp. 
 
Konsekvensene av straff er gjennom debatten siste grundig dokumentert og 
særlig over de gruppene som allerede strever mest. I dag det se ut som ønsket 
om å straffe såkalte rekreasjonsbrukere går på bekostning av dem som har 
størst risiko for å få problemer. Vi ønsker et paradigmeskfte. 
 
En delt avkriminalisering kan bli skadelig i vurderingen av hvem som skal få 
hjelp og hvem som skal få straff sa Uteseksjonens under vårt webinar 
4.februar. Deres poeng er at stigma, utenforskap og negativ atferd forsterkes 
gjennom ulike straffereaksjoner. For dem skader straffen veldig. Fravær av 
straff kan bidra til å komme tidligere i kontakt med dem som er i ferd med å 
utvikle et problem.  
 
Domstolene har tatt de politiske signalene om å ikke straffe avhengige samtidig 
som det kan oppleves tilfeldig. Derfor trengs lovendring slik at like saker 
dømmes likt. 
 
Politiet har en avdekkende rolle og skal fortsatt ha det. Men det er helse- og 
sosialarbeidere som er best skikket til å drive forebyggende arbeid og 
behandling. Å velge noe annet enn straff som reaksjon åpner for å kunne 
utvikle, styrke og prioritere bedre helse- og sosialfaglige metoder. Respekt, tillit 
og godt relasjonsarbeid vil bidra til bedre prosesser. 
 
Fagrådet mener rusreformen gav oss en unik mulighet til å ta steget og 
gjennomføre en kunnskapsbasert ruspolitikk. Vi skjønner at det neppe er 
flertall for representantforslaget, men flertallet skylder de rusavhengige å 
begrunne sitt nei med kunnskap. 
 
Fagrådet vil støtte et hvert forslag som vil bidra til å styrke både det 
forebyggende arbeidet og behandlingen for rusavhengige. Vi ser behovet for 
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økt fokus, økte ressurser, se på arbeidsfordeling og ikke minst sikre at færre 
ungdommer trenger hjelp for sitt rusbruk. Derfor ser vi frem til å høre om og 
samarbeide med regjeringen om nye reformer, men en avkriminalisering er 
ikke til hinder for det. 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Gunnar Skoftedalen 
Leder 


