
Høringssvar – Rusreformutvalget mai 2019 

 

A-larm er en bruker- og pårørende organisasjon på rusfeltet med hovedkontor i Kristiansand 

og region avdelinger flere steder i landet. Organisasjonen så dagens lys i 1995 og har mange 

typer tilbud bla lavterskeltilbud for brukere og pårørende, driver likepersonarbeid, 

brukerrepresentasjon og A-larm skolen. Gjennom vårt arbeid treffer vi mange brukere og 

pårørende og opplever at vi har en legitim stemme på vegne av de vi treffer i vårt daglige 

virke. 

Mangt og mye kan sies om oppdraget og mandatet rusreformutvalget har fått men vi 

begrenser dette til 5 punkter i denne sammenheng. 

 

1. A-larm stiller seg prinsipielt bak intensjonen til regjeringen om at man går fra 

sanksjoner til tilbud om behandling/oppfølgning som et alternativ. Det må legges 

tydelig føringer for politiet for hva som kan/skal medføre tilbud/sanksjoner og dette 

må følges opp (kvalitetssikres) på en god måte slik at det ikke blir opp til den enkelte 

tjenestemann å tolke retningslinjene. Dette har vi på andre områder dårlig erfaring 

med. 

 

2. Vi i A-larm mener at det bør vurderes å sidestille alkohol, medikamenter og illegale 

rusmidler og at de samme mulighetene for tilbud/sanksjoner må gjelde for alle typer 

bruk/misbruk av rusmidler. 

 

 

3. Slik vi har oppfattet det vil det ikke komme noen ekstra midler i forbindelse med 

ikrafttreden av dette. A-larm er bekymret for på hvilken måte dette vil få følger for 

eksisterende tilbud som finnes for brukergruppene både på kommunalt og spesialist 

nivå. Dette vil slik vi ser det kreve ekstra ressurser for å gi hjelp til de som får tilbud 

om helsehjelp og dette må være på plass før reformen gjennomføres. Det må 

tydeliggjøres på hvilket nivå tilbudet om hjelp skal være. Vi frykter det vil skje en 

dreining av tilbudet til kommunalt nivå og eller poliklinikk i spesialisthelsetjenesten 

og at dette skal gå ut over langtids døgnbehandlingen i spesialisthelsetjenesten. 

 

4. Vi er bekymret for at reformen vil kunne påvirke unge «førstegangsbrukere» og/ eller 

«rekreasjonsbrukere» til lettere å starte eller fortsette bruken når de ser at «ved å 

spille kortene» riktig kan unngå sanksjoner og heller få tilbud om helsehjelp. Slik A-

larm ser det har sanksjoner virket preventivt og dette elementet vil lett falle bort. Det 

er derfor viktig at brukerne som opplever at det ikke er «fritt frem» å bruke og at 

tilbudet man får må ha «elementer som oppfattes som straff» i seg. 

 



5. Gjennom arbeidet i A-larm og for noen av oss også som pårørende og verger er vi 

bekymret for nivået på bøtene som gis for bruk og besittelse av illegale stoffer. I en 

del tilfeller er det de pårørende som betaler bøtene og for mange blir dette en 

økonomisk belastning. I flere tilfeller blir man også pålagt å ta urinprøver for å 

«bevise» rene prøver. Disse prøvene må man betale for og koster raskt mellom kr 

700,-  og kr 1.100,- dersom man enten ikke møter eller ikke klarer å gjøre opp for seg 

innen betalingsfristen. A-larm mener at bøtenivået må reduseres og at pålagte 

urinprøver må betales av det offentlige. 
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