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         Oslo 22.desember 2016 
 
Høring – forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll 
 
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er den mest representative medlems- og 
paraplyorganisasjonen i rusfeltet med 121 ulike medlemsvirksomheter. Medlemmene 
representerer både offentlig og privat sektor, fra spesialisthelsetjeneste, private ideelle, 
kommuner og brukerorganisasjoner. 
 
Så langt er det avsagt i overkant av 260 ND dommer i Bergen og Oslo (2006-2016). 
Fellestrekk ved de domfelte er som kjent at de er kriminelle, rusavhengige, psykisk og/eller 
fysisk syke, har manglende skolegang/arbeidserfaring, dårlig nettverk, mange tap, dårlige 
boforhold og manglende boevne. Fagrådet mener at ND tilbyr et bra innhold, men ligner til 
forveksling på hva helhetlig rusbehandling tilbyr med unntak av sanksjonene som kommer 
som et tillegg og «ris bak speilet» om den domfelte ikke følger opp kravene i ND. Med dette 
som bakteppe mener Fagrådet at det er viktig at forskriften gjenspeiler grunnleggende 
rusfaglige holdninger og kunnskap.  
 
Fagrådet mener at de som bryter/ ikke mestrer å stå i ND må få tilbud om behandling og 
hjelp – ikke straff og sanksjoner. Innholdet, slik ND er presentert i dag, med samordning av 
hjelpetiltak/ tverrfaglig samarbeid, bolig, arbeid/aktivitet og kontroll burde ikke fratas de 
som kanskje trenger det aller mest. Det er i våre øyne ulogisk at de som faller ut av et tett 
oppfølgingsprogram skal overføres til straff og justissektoren framfor å få forsterket tilbud i 
helsesektoren. 
 
Konkret mener Fagrådet om §10 Krav til domfelte, at formuleringen i høringsnotatet 
«Manglende eller upresist fremmøte vil kunne medføre reaksjon på brudd, jf. § 14. Det 
samme gjelder oppmøte i påvirket tilstand.» bør endres til «Oppmøte i påvirket tilstand, 
manglende eller upresist fremmøte vil kunne medføre forsterket hjelpetilbud og samarbeid 
med behandlingsapparatet.»  
 
Om § 10 bokstav e) «vise evne og vilje til å forandre rusatferd og til å gjøre en innsats for å 
endre livsførsel …» mener Fagrådet at departementet ikke tar avhengighet på alvor. Her 
løftes en foreldet moralistisk bestemmelse fram som insinuerer at rusproblematikk er noe 
man kan velge bort eller «skjerpe seg» vekk fra. En holdning om at hvis innsatsen til den 
domfelte ikke er sterk nok vil han/hun mislykkes. Kompeksisteten i 
avhengighetsproblematikk forenkles i alt for stor grad i denne bestemmelsen og Fagrådet 
foreslår at bokstav e) fjernes. 
 
Videre er Fagrådet uenig i at de domfelte selv skal dekke reiseutgifter ved gjennomføring av 
programmet. Den første setningen i siste avsnitt i § 10 må strykes. Fagrådets forslag til tekst  
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er «Kriminalomsorgen dekker reiseutgifter til gjennomføring av programmet.» Begrunnelsen 
for dette er selvsagt fellestrekkene for målgruppene nevnt lenger opp i høringsuttalelsen. 
 
Om § 14 Reaksjon på brudd mener vi at de redaksjonelle endringene som departementet 
beskriver bør inngå i §10 med samme konsekvens av forsterket behandlingstilbud. Fagrådet 
støtter således regjerningens forslag om at bestemmelsen skal ta hensyn til individuell 
rehabiliteringsprosess og målene i individuell plan (§ 8). 
 
Fagrådet støtter forslaget til endring i straffeprosessloven § 12 der oppfølgingen av 
programmene legges til et begrenset antall domstoler, med forbehold om at 
kriminalomsorgen dekker reiseutgifter for de domfelte. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Gunnar Skoftedalen 
Leder 
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       Rådgiver 
 
 


