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1.  Praktiske og administrative spørsmål 

Det ble redegjort for prosedyrer for godkjenning og offentliggjøring av referater fra 

utvalgsmøtene. Referater vil bli lagt ut på utvalgets hjemmeside etter godkjenning. 

 

Utvalgets hjemmeside ble gjennomgått. Det ble diskutert hvordan hjemmesiden på best mulig 

måte kan gjøres tilgjengelig for innspill til utvalgets arbeid, samtidig som det tydelig fremgår 

at utvalget ikke har anledning til å motta eller gjennomgå henvendelser som gjelder konkrete 

straffesaker, behandlingshistorikk eller som omfatter sensitive personopplysninger. 

 

2.  Godkjenning av referat fra møtet 21. juni 2018 
Referat fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent. 

 

3.  Behandling av diskusjonsnotater 
Medlemmene hadde på forhånd fått tilsendt følgende diskusjonsnotater, hvorav nr. 1 til og 

med 4 ble gjennomgått i møtet: 

 
1. Notat om begrepsmessige og terminologiske avklaringer 

2. Notat om dagens regulering av bruk og besittelse av illegale rusmidler 

3. Notat med oversikt over eksisterende beslutningsorganer 

4. Notat om mulige sanksjoner og reaksjoner i en norsk modell 

5. Notat om utvalgets kunnskapsbehov 

6. Notat om interessenter i utvalgsarbeidet 



Side 2 

7. Notat om mulige destinasjoner for studiereiser 

 

Begrepsgjennomgangen skal sikre at utvalget har en felles og hensiktsmessig forståelse av 

grunnleggende terminologiske spørsmål og nøkkelbegreper knyttet til debatten om 

rusreformen. Gjennomgangen på møtet omhandlet bl.a. spørsmål knyttet til definering av 

nedkriminalisering, avkriminalisering og legalisering, kategorier knyttet til bruk, 

rekreasjonsbruk, skadelig bruk og avhengighet, dagens regulering av bruk og besittelse til 

eget bruk, eksisterende beslutningsorganer, strafferettslige reaksjoner og alternative 

straffereaksjoner. 

 

Den videre behandling av diskusjonsnotatene fortsetter på neste møte. 

 

4.  Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. 

 

Oppfølgingspunkter 

 Sekretariatet utarbeider en modell/skjematisk oversikt over någjeldende regulering og 

tjenestetilbud på rusfeltet. 

 

Frist: 25.10.18 

 

 Sekretariatet utarbeider en tentativ struktur/kapittelinndeling av NOUen 

 

Frist 25.10.18 

 Mandatet oversettes til engelsk for å kunne gjøre rusreformutvalgets arbeid kjent 

internasjonalt og muliggjøre innspill fra relevante internasjonale aktører og eksperter. 

En engelsk oversettelse av «rusreformen» ble diskutert og «The Norwegian drug 

policy reform» ble foreslått. En nærliggende engelsk betegnelse på utvalget er 

«Government Committee for Drug Policy Reform». 

 

Frist: 25.10.18 

 Kunnskapsbehov 

Rusreformutvalget vil i utredningen legge vekt på å bygge sitt arbeid på et bredt og 

solid kunnskapsgrunnlag. Det ble i løpet av møtet identifisert behov for 

kunnskapsoppsummeringer på en rekke områder for å systematisere eksisterende 

forskning og samtidig avdekke på hvilke områder vi trenger ytterligere kunnskap. 

Sekretariatet påbegynner en oppsummering og/eller bestilling av kunnskap og 

kunnskapsoppsummeringer blant annet knyttet til:  

o omfang og utbredelse av ulike rusmidler i befolkningen  

o statistikk over straffereaksjoner for narkotikalovbrudd 

Frist: løpende 


