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Hva vi skal innom denne halvtimen

• Kort om riksadvokatens rolle i 

straffesaksbehandlingen

• Tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker ("9. april-

brevet og nasjonale undersøkelser)

• Rusavhengiges befatning med narkotika til egen 

bruk (Endrede regler om straffutmåling)

23.01.2023 2



Riksadvokatens rolle 

• Riksadvokaten har det overordnede faglige ansvaret for 
all straffesaksbehandling.

• Riksadvokaten er uavhengig i enkeltsak

• Driver ikke politikk, men lovtolkning

– må og skal være lydhøre for politiske signaler og 
samfunnstrømninger ved 

• valg av prioriteringer

• endringer i synet på alvorlighet
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Riksadvokatens rolle II

• Gir overordnede direktiver om 

straffesaksbehandlingen

– Operasjonaliseringen av direktivene må skje i politiet

23.01.2023 4



TEMA 1

"9. april brevet"

• Direktiver om tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige 

narkotikasaker
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Bakgrunnen for "9. april-brevet"    

• Rusreformen:

• Bred politisk enighet: "rusavhengige har et stort behov 

for både helse- og sosialtjenester, og at straff er svært 

lite hensiktsmessig for denne gruppen"

– men det var uenighet om hvordan dette burde reguleres. 

• Mer delte meninger om rekreasjonsbruk og yngre 

brukere. 
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Bakgrunnen for 9. april-brevet II     

• Klar endring i prioritering over tid.

– Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv

• Rapporter om utstrakt bruk av tvangsmidler
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Bakgrunnen for 9. april-brevet III   

• Endret syn på alvorlighet må få betydning for 

politiets adgang til å bruke tvangsmidler.

• Straffeprosessloven § 170 a:

• "Et tvangsmiddel kan brukes bare når det er tilstrekkelig grunn til det. 

Tvangsmidlet kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene 

ellers ville være et uforholdsmessig inngrep"
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Hvilke saker gjelder 9. april-brevet? 

• Direktivene gjelder mindre alvorlige narkotikasaker.

• Gjelder ikke der det er særskilte inngrepshjemler

• Vtl. § 22 a. Gjelder kun rustesting, ikke ransaking

• Sjøloven § 145

• Hvis mistanke om salg mv. – større rom for å bruke 

tvangsmidler
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9. April-brevet – direktivene – i utvalg

• Ransaking av mobiltelefon ikke benyttes for å avdekke omfanget 
av rusmiddelbruken 

• Det skal ikke gjennomføres urinprøve for å bekrefte mistanke om 
bruk av narkotika

• Ransaking rettet mot en mistenkt rusmiddelbruker må ikke foretas 
med det formål å avdekke en ukjent selger av stoffet 

• Politiet har fremdeles inngrepshjemler, men polititjenestemann må 
normalt kontakte politijurist for å bruke tvangsmidler

• Politirapportene må beskrive mistankegrunnlaget slik at det er 
mulig å etterprøve det og dermed kunne drive legalitetskontroll

23.01.2023 10



Oppfølgning etter "9. april-brevet"

• Oppfølgning etter første undersøkelse.

– Nye retningslinjer fra politiet av 2. juli 2021

– Lokal oppfølgning i politidistriktene

– Fagledelsestiltak fra statsadvokatene.

– Statsadvokatenes undersøkelse av status
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Tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker – undersøkelse I

• Første undersøkelse

– Tre uker – i tiden før 9. april-brevet

– 925 saker

– Sakskategorier:
• 751 Narkotikaovertredelser (etterfølgende manuell sortering)

• 7101 Narkotika Bruk

• 7102 Narkotika besittelse

– Riksadvokatens nasjonale rapport – 14. februar 202
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Tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker – undersøkelse II

• Første undersøkelse (forts.) Funn.
• Politiet "løper" ikke etter rusavhengige 

• Mange saker oppstår ifm annen kriminalitet

• Systematiske avvik i forhold til direktivene fra 9. april:

– Urinprøve for å avdekke eller bekrefte rusbruk

– Gjennomgang av mobiltelefon

– Politiets egen beslutning om ransaking etter strpl. § 198 
første ledd nr. 2 – særlig "ferske spor".
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Tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker–undersøkelse III

• Andre undersøkelse:

– To utvalgte uker etter 9. april-brevet

– Ca. 500 saker

– Samme sakskategorier som forrige undersøkelse

– Riksadvokatens nasjonale rapport 22. november 

2022
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Tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker–undersøkelse IV

• Andre undersøkelse

– Betydelig bedre resultater enn forrige undersøkelse
• Ikke kroppslige undersøkelser med hjemmel i 

straffeprosessloven.

• Ikke gjennomgang av mobiltelefon for å avdekke omfang av bruk 
eller selger.

• Bedre på etterprøvbarhet om beslutningsgrunnlag og politiets 
handlemåte

• Fremdeles forbedringsgrunnlag på bruken av strprl § 198. 
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TEMA 2
RUSAVHENGIGES BEFATNING MED NARKOTIKA TIL EGEN BRUK
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Høyesteretts avgjørelser av 8. april 2022 og konsekvensene 

av disse 

• Tre enstemmige dommer i april: (HR-2022-731-A, 

HR-2022-732-A og HR-2022-733-A)

– Langt mildere straffereaksjoner for rusavhengige

– Lovgiversynet på strafflegging av rusavhengige

– Betydningen av lovgiversynet for straffereaksjonen
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Hvem regnes som "rusavhengig"?

• Et rettslig, ikke medisinsk, begrep

• Rusavhengighet forutsetter:
– generelt en omfattende bruk av narkotika, 

– både med hensyn til omfang og varighet, og som vedkommende selv har problemer 
med å kontrollere. 

• Vedkommendes subjektive oppfatning av egen rusavhengighet ikke avgjørende. 

• Ikke et krav om at vedkommende er diagnostisert som rusavhengig.

• En objektiv vurdering, der tidligere rushistorikk og eventuell behandlingshistorikk
vil stå sentralt. Også tidligere straffereaksjoner for narkotikarelaterte forhold og 
vedkommendes generelle livssituasjon er av betydning."
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Hva er egen bruk?

• "Det er i utgangspunktet et bevisspørsmål om en 
mengde narkotika er til egen bruk. Er det tvil, må 
denne komme tiltalte til gode, og det må legges til 
grunn at stoffet faktisk var til egen bruk." (HR-2022-
731-A avsn. 45-46)

• Terskelverdier foreslått av Rusreformutvalget og 
departementet
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Stoff Øvre veiledende grense

Heroin 5 gram

Kokain 5 gram

Amfetamin 5 gram

GHB, GBL og 1,4-butandiol 1 desiliter

LSD 3 lapper/«syreblottere»

LSD rent virkestoff 2 mg

MDMA (pulver/krystaller) 1 gram

Cannabis 15 gram

Sopp inneholdende psilocin/psilocybin 50 gram

Khat 2 kg

Legemidler  25 rusdoser (beregnet på samme måte 

som foreleggsgrensene i rundskriv 

nr. 2/2014)



Noen konsekvenser for etterforsking og påtale 

(Riksadvokatens brev av 13. mai 2022- RA-2022-826)

• Rusavhengigs befatning med mindre mengder narkotika til egen 
bruk, skal det vurderes nøye om det er tilstrekkelig grunn til å 
anmelde og forfølge forholdet

• En rusavhengigs befatning med narkotika til egen bruk skal 
avgjøres med ubetinget påtaleunnlatelse

• En rusavhengigs befatning med narkotika til egen bruk påstås en 
kort betinget fengselsstraff dersom mengden i beskjeden 
grad overstiger den veiledende grensen etablert av Høyesterett

– Beskjeden grad = ca. det dobbelte av terskelverdien

23.01.2023 22



Hva med forebygging?

• Politiets hovedstrategi er forebygging

– Begrensninger i tvangsmiddelbruk, men fremdeles

• Påtalemyndighetens viktigste bidrag: 

– rask og betryggende etterforsking, 

– tilpassede straffereaksjoner og 

– andre reaktive tiltak
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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