
 

 

Ditt navn: Silje Lill Rimstad på vegne av KoRus vest Stavanger 

E-post: silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no  

Innspill: Kompetansesenter Rus (KoRus) vest Stavanger har følgende innspill på 

Mandat- Regjeringens utvalg for rusreform. 

• Det fremstår utydelig hvem rusreformen er rettet mot. Begrepene 

bruker, rusavhengighet og rusproblem blir benyttet tilsynelatende 

vilkårlig i mandatet, og disse bør defineres tydeligere for en klargjøring 

av målgruppe. 

• Det er bra at det skal foretas en tydeliggjøring av begrepene: bruk/ eget 

bruk knyttet opp til ulike illegale rusmidler, samt en klargjøring av 

besittelse, skadereduksjon, sanksjoner og helsetilbud. 

• Den foreslåtte modellen bør i første rekke ivareta de brukere som har et 

omfattende rusproblem/avhengighet. 

• Ved en avgrensing av målgruppe knyttes det imidlertid bekymring til 

det fremtidige rusforebyggende arbeidet i politiet. Det anbefales at man 

er varsom i arbeidet med rusreformen både med tanke på begrepsbruk og 

holdninger, særlig med tanke på ungdom og deres «flørtende» omgang 

med illegale rusmidler. 

• Det er av betydning at den modell som velges har en 

kommisjon/vurderingsgruppe som er tverrfaglig sammensatt og har et 

særlig fokus på motivasjonsarbeid 

• I tillegg til å sikre at barn som pårørende ivaretas, ønsker vi å 

understreke pårørendes betydning og involvering, særlig i de saker hvor 

den definerte bruker er under 18 år. 

• Det er ønskelig at utvalget for rusreformen innhenter 

kunnskapsgrunnlag og erfaringer fra allerede eksisterende alternative 

straffereaksjoner (bl.a § 12) 

• Vi mener at alkohol bør holdes utenfor modellen, mens bistand av 

overdoser bør inngå i modellen 

• Det stilles spørsmål ved om rusreformen og påfølgende modell 

utfordrer eller utfyller allerede eksisterende pasientrettigheter og det 

påtroppende pakkeforløpet. 

• Utvalget må ta høyde for et økt ressursbehov i ulike etater og et økt 

kompetansebehov i ulike yrkesgrupper, under og etter innføring av 

rusreformen. Det anbefales at utdanningsinstitusjonene involveres i dette 

arbeidet.  

Jeg samtykker i at 

nettstedet lagrer 

min informasjon.: 
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