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NTL Ung mener at det må komme tilstrekkelig med midler for å kunne gjennomføre 
rusreformen på en forsvarlig måte i kommunene og i andre hjelpetiltak. 

Regjeringen har vedtatt å overføre ansvaret for samfunnets reaksjoner overfor bruk 
og besittelse av narkotika fra justissektoren til helsevesenet. Målet med rusreformen 
er å motvirke stigmatisering av rusmiddelbrukere, å gjøre det enklere og nå dem med 
hjelpetiltak. Derfor har man foreslått at dette gjøres ved en avkriminalisering der 
bruk, anskaffelse, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget 
bruk forblir forbudt, men ikke lenger straffes. Dette er i tråd med 
straffelovkommisjonens anbefalinger fra 2002, samt gjeldende anbefalinger fra et 
samlet FN-apparat - inkludert WHO, FNs høykommissær for menneskerettigheter, 
FNs kontor for bekjempelse av narkotika og kriminalitet og FNs barnekomité. 

Personer som blir tatt for bruk, besittelse, oppbevaring eller kjøp av mindre mengder 
narkotika til eget bruk, vil ikke lenger kunne straffes for dette. Narkotikaen vil i stedet 
bli beslaglagt og man vil få et pålegg om å møte i en kommunal rådgivnings enhet 
med kompetanse på rus. Ved manglende oppmøte vil det kunne gis et gebyr. 

Straff er samfunnets sterkeste virkemiddel til å motvirke uønsket adferd. det er 
derfor et grunnleggende prinsipp i vår rettstradisjon at straff ikke benyttes uten at 
det er både nødvendig og til større nytte enn skade. Rusreformutvalget er kommet til 
at det ikke er empirisk belegg for å si at straff er nødvendig eller tilstrekkelig nyttig i å 
avskrekke folk fra å bruke rusmidler. Flere studier har undersøkt om det er blitt mer 
eller mindre narkotikabruk i land som har innført strengere eller mildere 
narkotikalovgivning, og ingen klar sammenheng lar seg påvise. 

Dagens strafferegime slår ut feil i mange tilfeller der sårbare grupper ikke tør å søke 
om hjelp, fordi de frykter straff. Tilfeller med ungdom som heller har utsatt seg for 
overdose enn å bli tatt med narkotika er for mange. Gjennom å avkriminalisere 
narkotika, i samsvar med de terskelverdiene som er foreslått, kan vi gjøre det enklere 
å be om hjelp. Gjennomføringa av denne reformen kan gi vår tids største sosiale 
reform for en gruppe i befolkningen som har opplevd en uverdig politikk altfor lenge. 


