Takk for anledningen til å delta på høringen
Mitt navn er Jan Gunnar Skoftedalen og er leder i Fagrådet.
Fagrådet er landets største rusfaglig og ruspolitiske paraplyorganisasjon.
Det er underlig å melde seg på en høring i sak som vi etter all sannsynlighet vet
utfallet på før høringen har startet.
Når vi allikevel gjør det er det fordi vi mener dette er et riktig skritt og det
derfor er viktig å formidle vårt syn.
For Fagrådet handler dette om en lang reise hvor vi har gått fra å sikre at
rusbehandling ble en del av spesialisthelsetjenesten, rusavhengige har fått
pasientrettigheter og vi har hatt flere opptrappingsplaner for det kommunale
rusarbeidet.
Gjennom de endringene som er gjort siden 2004 erkjenner samfunnet at
avhengighetsproblemer er et helseproblem og ikke et kriminalitetsproblem.
Det vi sammen har fått til siden 2004 er bra.
Neste naturlige steg er å fjerne straffen for bruk av narkotiske stoffer. De som
bruker illegale rusmidler må møtes med hjelp fremfor straff.
Det sies i debatten at ingen sitter i fengsel for bruk og besittelse til eget bruk.
Hvis det er riktig, hvorfor er det da så viktig å opprettholde trusselen om straff?
Vi arrangerte et webinar sist fredag og jeg tillater meg å sitere nestleder i
Uteseksjonen her i Oslo, Stine Sundbø Hollerud – politiet har fått altfor stor
plass i debatten om rusreformen.
Politiet gjør mye bra og har en viktig avdekkende rolle, men det er hjelp
fremfor straff som må være innfallsvinkelen. Og den hjelpen må gis av helse- og
sosialarbeidere nær der innbyggerne bor.
All den kunnskap som ble systematisert i NOU utvalgets utredning fra 2019
taler for et paradigmeskifte.
Vi har ikke sett, eller blitt presentert, konkret forskning som motbeviser det
kunnskapsgrunnlaget. Det nærmeste er de som sier at vi kan ikke utelukke økt
bruk av illegale rusmidler. Vi må understreke at det påvirkes like mye av ulike
trender nasjonalt og internasjonalt.
Fagrådet mener det er riktig med en generell avkriminalisering, det mener vi
godt begrunnet i NOU utvalgets utredning.

Får vi en utredning som viser at en delvis avkriminalisering IKKE vil øke stigma
og utenforskap for dem som trenger storsamfunnets hjelp mest, så skal vi ta
den utredningen på største alvor.
Fagrådet skal støtte helhjertet opp om en kunnskapsbasert kvalitetsreform
innenfor forebygging og behandling, men det er ikke et alternativ til en
avkriminalisering. Fagrådet sier ja takk, begge deler.
Takk for oppmerksomheten!

