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Tore Sørensen, Ingrid Rindal Lundeberg, Alf Butenschøn Skre (sekretariat)  

 

 

1. Godkjenning av referat fra møtet 22. august 2018  

Referatet ble godkjent. 

 

2. Orientering om arbeidet i sekretariatet mv.  

 Studieturer 

Sekretariatet orienterte om status for planlegging av studietur til Portugal i februar 

2019.   

 

 Innspill og konferanser 

Det ble diskutert hvordan utvalget mest hensiktsmessig skal sikre en åpen arbeidsform 

hvor relevante organisasjoner og aktører enkelt kan gi innspill til utvalgets arbeid. 

Utvalget vil blant annet sørge for at muligheten til å sende inn innspill på utvalgets 

hjemmeside blir mer kjent gjennom egne nettverk. I tillegg vil utvalget henvende seg 

direkte skriftlig til aktuelle interessenter, organisasjoner og fagpersoner. Dette kan 

bidra til å sikre flest mulig skriftlige innspill om erfaringer og synspunkter av 

betydning for utvalgets arbeid.  

 

Videre ble det besluttet å arrangere flere innspillskonferanser der blant annet temaene 

barn og unge, problembrukere og samtykkebasert behandling kan være aktuelle tema. 

Sekretariatet følger opp med videre forslag til tidsplan og konferanseform.  
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Det ble også besluttet å invitere ulike personer for å innlede til diskusjon på 

utvalgsmøtene. Utvalget ble enige om at det innledningsvis i arbeidet er viktig å få 

belyst temaet prevalens og trender for narkotikabruk. Kunnskap om omfang og 

utbredelse av ulike typer rusmiddelbruk i ulike deler av befolkningen er et viktig 

utgangspunkt for å gi kunne gi et anslag over hvor mange personer som er i 

målgruppen for reformen, og for å få en pekepinn om hvilken type utfordringer det 

nye reaksjonssystemet skal håndtere. Konkrete forslag til eksterne innledere til 

kommende utvalgsmøter ble diskutert.  

 

3. Gjennomgang av diskusjonsnotater 

Diskusjonsnotater om sentrale begreper innen rus- og strafferettsfeltet ble diskutert. 

Gjennomgangen omhandlet bl.a. spørsmål knyttet til politiets virkemidler og rolle. 

 

4. Oppfølgingspunkter 

 Henvendelse til innledere til neste og kommende møter 

Frist: Løpende  

 Planlegging av ulike innspillskonferanser 

Frist: Innen neste utvalgsmøte 

 Utkast til høringsbrev 

Frist: Innen neste utvalgsmøte 

 Lage oppdatert liste over interessenter 

Frist: Løpende 

 Lage en skisse til innholdsfortegnelse til utredningen 

Frist: Utvalgsmøtet 14. november  

 Lage en skisse over forslag til ulike reaksjonsforløp med eksempler fra de 

eksisterende tilbudene/tiltakene som Rusreformutvalget skal ha som 

utgangspunkt, samt en skisse til hvordan modellen kan forankres organisatorisk 

og administrativt. 

Frist: Utvalgsmøtet 14. november 

 Skaffe oversikt over hvilke kunnskapsoppsummeringer og utredninger vi 

trenger å bestille eksternt, herunder fra Politidirektoratet og riksadvokaten 

(om bl.a. antall ubetingede fengselsstraffer for brudd på legemiddelloven og 

brudd på oppholdsforbud, samt omfang av bøtesoning for slike lovbrudd og 

narkotikalovbrudd) 

Frist: Løpende 

 Forslag til datoer for utvalgsmøter 2019 

Frist: Innen neste utvalgsmøte  

 

5. Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. 

 


