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Det Hvite Bånd takker for anledningen til å gi innspill til Rusreformutvalget. Vår organisasjon 
ser positivt på formålet med Rusreformen. Det Hvite Bånd har jobbet med rusforebygging 
siden 1889. Vår organisasjon jobber ut fra et kristent livssyn, der menneskeverd, likestilling 
og retten til et rusfritt liv for alle vektlegges. 

 

Rask hjelp -gjensidig forpliktelse 

 I et rusforebyggende perspektiv vil vi peke på at det er avgjørende med tidlig indentifisering 
av mennesker som står i fare for å utvikle et rusproblem og at hjelpetiltak må iverksettes 
raskt. Hvis det er lang og uforutsigbar ventetid på hjelp ved avdekning av bruk og besittelse, 
vil effekten av Rusreformen svekkes. Sjansen kan fort bli at Rusreformen i realiteten blir sett 
på som en er ren avkriminalisering. 

Det er hevet over enhver tvil at ikke alle ønsker å ta imot hjelp. Det Hvite Bånd mener derfor 
at det er avgjørende at det gjennom tverrfaglig samarbeid legges opp en plan for hvilke 
reaksjonsmuligheter man har ovenfor gjengangere i systemet. Det bør legges opp 
individuelle planer og avtaler mellom bruker og hjelpeapparat, som er gjensidig forpliktende. 

Det Hvite Bånd mener at Rusreformen ikke må bli en unnskyldning for å la mennesker gå til 
grunne, all den tid de ikke har brutt loven. Reformen må også bety at samfunnet er forpliktet 
til å hjelpe mennesker som har et rusrelatert helseproblem. 

 

 

Individuelt tilpasset hjelp- i alle kommuner 

Det Hvite Bånd mener at individuelt tilpassede hjelpetiltak må vektlegges. Tilbudet bør også 
være lett tilgjengelig og tilbys i alle landets kommuner. Det bør derfor øremerkes midler til 
dette formålet. 
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 Når bruk og besittelse avdekkes, bør hjelpeapparatet være godt rustet til å møte alt fra de 
som er «rusdebutanter», «rekreasjonelle» brukere og tunge rusmisbrukere. Det må 
vektlegges tverrfaglig samarbeid mellom psykisk helsevern, Nav, fastleger, frivillige 
organisasjoner, skole og foresatte.  

For gjengangere i systemet bør det utredes hvordan tiltak kan trappes opp.  

Lavterskeltilbud for ulike, utsatte grupper som lavinnkomstfamilier, tunge rusmisbrukere og 
voldsutsatte må bygges ut og være en del av tilbudet. 

 

Politiets rolle 

Vi mener at politiets kompetanse om rusbruk er en viktig resurs etter Rusreformen. Politiet 
er ofte de første som avdekker rus og besittelse, noe de fortsatt bør ha anledning til, selv om 
forhold de avdekker ikke er straffbare. Politiet kjenner lokale forhold og miljøer og driver 
allerede mye forbyggende arbeid. Dette må opprettholdes og styrkes gjennom tverrfaglig 
arbeid mellom de ulike, berørte etatene.  

Sikkerhetsrutiner for helsearbeidere og andre som i større grad vil møte rusmisbrukere må 
opprettholdes og utvikles i samarbeid med politiet. 

 

Informasjon, avkriminalisering er ikke legalisering 

Det Hvite Bånd mener at Informasjon om hva slags reaksjon man kan forvente ved avdekking 
av bruk og besittelse må være klar og gjøres tilgjengelig. Ungdom, foresatte, skole og andre 
som er i kontakt med barn og unge må få kjennskap til reaksjoner og hjelpetilbud. 

Det må aktivt og bredt informeres om Rusreformen, slik at myter om at det er en form for 
legalisering av narkotika ikke slår rot, spesielt blant barn og unge. 

 

 

 

For Det Hvite Bånd 

Sign.                     Sign.                  Sign.  
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