
1

C i v i t a - n o t a t  n r .  3 2  2 0 1 7

C i v i t a - n o t a t 
n r . 3 2  2 0 1 7

Narkotikapolitikken 2017-2021: 
Vil nye ideer bli til ny politikk?

av Torstein Ulserød, jurist i Civita

Innledning
I 2015 utga Civita et notat med tittelen ”Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger.”1 
Notatet beskrev begrunnelsen for og virkningene av forbudsregimet på narkotikafeltet, som har 
vært gjeldende politikk i Norge og stort sett alle andre land de siste 40-50 årene, og vi pekte på det 
vi mente var et klart behov for reform. Hovedkonklusjonen i dette notatet var at påstandene om at 
enhver oppmykning av dagens regime vil være et risikofylt eksperiment, mens en videreføring av 
forbudsregimet er trygt og ansvarlig, savner en god begrunnelse og empirisk belegg. Vi skrev videre 
at de negative konsekvenser av forbudsregimet er så mange, åpenbare, og veldokumenterte at det 
burde føre til en større interesse blant ansvarlige politikere for å undersøke og diskutere alternativ 
politikk. Vi foreslo derfor at regjeringen burde sette ned et ruspolitisk utvalg som fritt kunne vurdere 
alternativer, og dermed bidra til en bedre og mer kunnskapsbasert debatt om ruspolitikken. 

Nytenkning på narkotikapolitikkens område var kontroversielt da, og er det fortsatt. Men det har 
skjedd viktige ting siden 2015. I regjeringserklæringen for Solberg-regjeringen fra 2013 slås det fast 
at regjeringen vil ”opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika”. Dette er det eneste 
som står om rusfeltet, foruten løfter om økte bevilgninger og enkelte tiltak innen rusomsorgen. 
Dette har vært en dekkende oppsummering av de siste årenes politikk på dette feltet, både under 
nåværende og tidligere regjeringer. I 2015 var det knapt en politiker verken i regjeringen eller på 
Stortinget som i det hele tatt ville diskutere alternativer i narkotikapolitikken. 
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Det er stadig få norske politikere som sier noe annet enn at de ønsker å opprettholde forbudet  
mot narkotika, men siden 2015 har sentrale politikere begynt å diskutere innholdet i narkotika-
politikken på en ny måte. Flere har begynt å snakke mer åpent og ærlig om hva som fungerer, og, 
ikke minst, hva som ikke fungerer. I oktober 2016 tok helseminister og nestleder i Høyre, Bent Høie, 
til orde for å slutte å straffe rusbrukere. I et innlegg i Dagbladet skrev Høie: ”I Norge har vi mange 
aktive og engasjerte organisasjoner for narkotikabrukere. De er uenige om mye, men én ting er de 
enige om: Straff og bøter mot narkotikabruk og besittelse gjør ofte mer skade enn gagn på både 
samfunn og den enkelte. Jeg er enig.”2

Og videre: “jeg (vil) at Høyres program for neste stortingsperiode skal slå fast at hjelp, ikke straff, 
skal være utgangspunktet for å følge opp dem som tas for bruk og besittelse av narkotika. Det er 
helsetjenesten, ikke justissektoren, som skal ha ansvar for oppfølgningen.” Høie viste til erfaringene 
fra Portugal, som i 2001 avkriminaliserte bruk av alle rusmidler, som inspirasjon.

Formuleringene var helt sikkert nøye gjennomtenkt, og forslaget høres ikke umiddelbart så radikalt 
ut. Men det representerte et brudd med troen på nulltoranse-regimet som har sørget for en helt 
fastlåst narkotikadebatt i flere tiår. Enkelte har betegnet Høies initiativ som et paradigmeskifte i 
ruspolitikken.3 Det var i alle fall en reell snuoperasjon fra Høie, og senere, Høyre, som vedtok en 
programformulering våren 2017 i tråd med Høies forslag. Etter dette har også Arbeiderpartiet 
vedtatt et program som i noen grad signaliserer ønske om reformer i samme retning. Enkelte av de 
mindre partiene, som Venstre og MDG, har i lengre tid vært tydelige tilhengere av den type reform 
Høie tok til orde for, men har vært i klart mindretall. Det har i løpet av et knapt år endret seg, og det 
synes klart at det nå er flertall for betydelige reformer på rusfeltet, i retning av å flytte behandlingen 
av brukerproblematikken fra justissektoren og over til helsesektoren. 

I dette notatet redegjøres det nærmere for hva slags reformer de ulike partiene går inn for i sine 
nåværende programmer, og hvilke endringer vi kan forvente i denne stortingsperioden på rusfeltet 
på bakgrunn av dette. Her vil også samarbeidskonstellasjoner ha noe å si.

Samtidig ser det fortsatt, for de fleste av partiene, ut til å være grenser for hvor mye nytenkning de 
ønsker. Reformene som det nå kan synes å være flertall for, er bare et delvis brudd med tankegangen 
som har dominert narkotikafeltet til nå. Et overveldende flertall på Stortinget er fortsatt uinteressert 
i å problematisere selve forbudsregimet. I siste del av notatet ser vi på hvorfor det er grunn til å 
forvente at en snuoperasjon, før eller siden, vil komme her også. Og hvordan den kan komme før, 
heller enn siden.

http://www.dagbladet.no/kultur/kjaere-justisminister-anundsen/62385071
http://www.dagbladet.no/kultur/kjaere-justisminister-anundsen/62385071
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Faktaboks: Regulering av narkotikaomsetning i Norge:

I Norge er all befatning med narkotika kriminalisert. Det innebærer at det ikke bare er ulovlig, men også 
straffbart, å produsere, omsette, oppbevare og bruke. Hva som er definert som ”narkotika”, er politisk 
bestemt: Narkotika er de stoffene som til enhver tid er oppført i den såkalte narkotikalisten, som er et 
vedlegg til narkotikaforskriften.4 Straffene for befatning med narkotika i Norge varierer fra bøter og inntil 
seks måneders fengsel for bruk og besittelse av brukerdoser,5 og opp til 21 års fengsel, for tilvirkning, 
innførsel, oppbevaring eller omsetning av større mengder stoff.6

Dette strafferegimet gjenspeiles i kriminalstatistikken:7

• I 2015 ble 42 000 narkotikalovbrudd etterforsket, noe som resulterte i over 37 000 siktelser mot 
personer.

• I 2015 ble det idømt totalt 79 512 straffereaksjoner i Norge (forenklede forelegg for trafikkover-
tredelser holdt utenfor). Av disse gjaldt 15 964 straffereaksjoner narkotikalovbrudd. 7 776 av disse 
gjaldt brudd på legemiddelloven, altså bruk og besittelse av brukerdoser. Kun vinningsforbrytelser 
(som er en kategori som rommer alt fra tyveri til brudd på tolloven) førte til flere straffereaksjoner.

• 25 prosent av de innsatte i norske fengsler per 1. januar 2014 satt med narkotikakriminalitet som 
hovedlovbrudd. Narkotikadømte var dermed den nest største gruppen av innsatte, etter volds-
forbrytere som utgjorde marginalt flere innsatte.

Flertall for avkriminalisering? 

Hva mener partiene om narkotikafeltet i denne stortingsperioden?
Som på mange andre politikkområder, er ikke alltid partienes programmer så presist formulert at 
man kan vite eksakt hva et parti faktisk ønsker å gjøre. Ofte er slik uklarhet bevisst. Partiene ønsker 
handlingsrom, til å gjøre mye eller lite, alt ettersom hva som passer, eller de er redde for å provosere 
og dermed risikere å støte fra seg velgere. Litt runde formuleringer gjør at flere kan høre det de vil 
høre. Særlig det siste er nok mye av forklaringen på de mange vage, og noen ganger direkte uklare, 
programerklæringene om narkotika. Liberalisering av narkotikapolitikken oppfattes av mange som 
kontroversielt. Undersøkelser tyder på at det ofte også er det, det er god grunn til å tro at mange 
velgere rett og slett ønsker en restriktiv narkotikapolitikk8, selv om det ofte er metodiske problemer 
med undersøkelser på dette feltet som gjør at viktige nyanser forsvinner. 

Men noe av uklarheten i partienes programmer om narkotika ser også ut til å skyldes mangel på 
kunnskap. Det er for eksempel populært å vise til den såkalte Portugal-modellen, uten at alle ser ut 
til å ha satt seg ordentlig inn i hva denne modellen innebærer. Noen viser til modellen som forbilde, 
samtidig som de går inn for helt andre tiltak uten å begrunne mangelen på sammenheng noe 
nærmere. Og noen gir direkte gale beskrivelser av hvordan systemet fungerer i Portugal.

I tillegg til at partienes programmer i noen tilfeller er uklare, bidrar enkelte sentrale representanter 
for partiene med utspill i mediene som er egnet til å skape ytterligere forvirring om hva partiet deres 
faktisk mener. Dette notatet spekulerer ikke i mulige motiver for dette, men viser noen eksempler 
som illustrerer fenomenet. 
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Samlet sett er det uansett liten tvil om at det er et ønske om reformer på rusfeltet hos partier 
som utgjør et klart flertall på Stortinget, og disse reformønskene går alle i retning av et mindre 
straffeorientert regime for brukere av illegale rusmidler. Den nevnte uklarheten flere av partiene 
omgir seg med, gjør imidlertid at det ikke er helt opplagt akkurat hva slags reformer det egentlig er 
flertall for. 

Vi skal først gå gjennom partienes standpunkter basert på hva de skriver i programmene. Til slutt i 
denne delen ser vi på hva ulike samarbeidskonstellasjoner kan forventes å bety for narkotikapolitikken 
de nærmeste årene. 

Faktaboks: Noen sentrale begreper

Samfunnet har en rekke ulike måter å regulere adferd på. Vi kan tenke oss en akse som går fra kriminelle 
handlinger, som vanligvis straffes, som for eksempel tyveri eller drap, til handlinger som er både 
lovlige og uten særskilte reguleringer eller sanksjoner, som det å kjøpe å selge kaffe. Depenalisering, 
avkriminalisering og legalisering er begreper som brukes hyppig i narkotikadebatten, og som beskriver 
ulike nivåer av regulering langs denne aksen. Det finnes ingen universelle definisjoner av disse begrepene. 
Men forklaringene under, gir en beskrivelse av hvordan de vanligvis brukes. 

Kilde: Figuren er en kopi av en figur fra EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)
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Depenalisering
Depenalisering forstås vanligvis som redusert bruk av strafferettslige sanksjoner mot handlinger som 
er straffbare. Det kan bety flere ulike ting, som reduksjon i straffenivå, eller bruk av såkalte alternative 
reaksjoner. Alternative reaksjoner for narkotikabruk kan dreie seg om for eksempel ulike ruskontrakter 
eller tvungen behandling. Slike reaksjoner er ikke i seg selv straff. Men ved depenalisering forblir 
handlingen både ulovlig, og i prinsippet straffbar. Såkalte alternative reaksjoner er bare en mulighet 
innenfor det strafferettslige systemet, som kan benyttes på nærmere vilkår og etter politiets og 
domstolenes skjønn. Begrepet nedkriminalisering brukes også, som regel i samme betydning. En 
utvikling i retning av (ytterligere) depenalisering for bruk av illegale rusmidler er kanskje mer naturlig å 
betegne som tilpasninger innenfor dagens regime, enn en egentlig reform. 

Avkriminalisering
Avkriminalisering av en handling innebærer at handlingen forblir ulovlig, men at den ikke behandles som 
kriminalitet. Det kan fremdeles knyttes sanksjoner til lovbruddet, men det vil da ikke være strafferettslige 
sanksjoner som bøter og fengsel. Håndteringen flyttes fra strafferetten og over i forvaltningsretten. Utover 
dette kan det tenkes en rekke ulike behandlingsopplegg og eventuelt sanksjonsmuligheter, innenfor et 
avkriminalisert regime for rusmidler. Et hverdagslig eksempel på lovbrudd som håndteres administrativt, 
og ikke strafferettslig, er brudd på regler for parkering. I praksis er det brudd på narkotikalovgivningen 
på brukersiden det er aktuelt å avkriminalisere, selv om man prinsipielt kan tenke seg avkriminalisering 
av enhver type befatning med narkotika.

Legalisering
Legalisering betyr at stoffer som er definert som narkotika i utgangspunktet blir lovlig å produsere, 
omsette, og bruke. Selv om et rusmiddel er lovlig, kan man tenke seg en rekke ulike måter å regulere 
omsetning og bruk, slik vi for eksempel gjør med de lovlige rusmidlene alkohol og tobakk. Slike 
reguleringer kan også innebære at det på gitte vilkår er forbudt å være i befatning med, for eksempel 
for personer under 18 år, og at det i noen sammenhenger kan være straffbart å ruse seg, for eksempel 
hvis man kjører bil. I praksis er det en eller annen form for streng regulering, ikke et fritt marked, som er 
alternativet til forbud. 

De restriktive partiene:
To partier skiller seg ut som klart mest restriktive i narkotikapolitikken. Det er Frp og KrF. De to 
partiene går ikke inn for noen vesentlige reformer på dette feltet, og står dermed i hovedsak fast på 
den linjen som er gjeldende norsk narkotikapolitikk i dag. Det må tas et lite forbehold for KrF, som 
har programformuleringer som kan tolkes i flere retninger.

Frps program antyder ikke noe ønske om reform på dette feltet. Det eneste partiets program inne-
holder om narkotikapolitikken, er noen få punkter om styrking av rusomsorgen. Disse peker stort 
sett på helt ukontroversielle tiltak, og fremhever det personlige ansvaret rusmisbrukere har for å 
bidra til å bli rusfrie. I tillegg vil partiet ha generelt høyere straffer for kriminalitet. 
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KrFs program inneholder en hel del om rus. Programmet inneholder blant annet følgende formulering:

Vi mener at rusavhengighet burde behandles mer som sykdom enn som kriminalitet. De rusavhengige 
trenger tilbud og muligheter utenfor ruslivet for å endre sine vaner. Dessverre mister mange unge flere 
muligheter i livet når de ikke lenger har prikkfri vandel. KrF vil derfor se på mulighetene for alternativ 
til straff for rusavhengige.

Disse formuleringene utelukker ikke reformer i retning av avkriminalisering av egen bruk. Men 
det virker mest som om det er depenalisering og bruk av alternative reaksjoner, men uten at 
straffetrusselen fjernes, det er snakk om. Formuleringen om å behandle rusavhengighet ”mer 
som sykdom enn som kriminalitet” peker i retning av at KrF mener rusavhengighet fortsatt bør be- 
handles som kriminalitet, bare i mindre grad. Å ville ”se på mulighetene for alternativ til straff” 
signaliserer heller ikke et ønske om å ta behandlingen av de som tas for egen bruk av illegale rus-
midler ut av justissektoren, selv om denne formuleringen heller ikke kan sies å utelukke dette. I alle 
tilfeller snakker KrF kun om rusavhengige som en gruppe som kan vente seg mildere behandling, 
dette ser ikke ut til å gjelde brukere av ulovlige rusmidler generelt. Det synes dermed klart at en 
generell avkriminalisering av bruk av illegale rusmidler, ikke er noe KrF ønsker. 

KrF gjør det videre klart at forbudsregimet ligger fast. Det skal være ”nulltoleranse overfor alle 
former for narkotikaomsetning.” Dessuten vil partiet at  ”straffene for innførsel til Norge og salg av 
narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes.” Om det 
er strafferammene, minstestraffene, eller begge deler, KrF vil heve, er uklart. I alle tilfeller er KrF 
alene om å ville øke bruken av straff utelukkende for narkotikaforbrytelser, som allerede er blant de 
forbrytelsene som straffes aller hardest i det norske systemet.

De liberale:
Tilsvarende er det to partier, nemlig Venstre og MDG, som skiller seg ut ved å åpne for mer omfattende 
reform på rusfeltet enn de andre partiene.

Begge partiene slår helt tydelig fast i sine programmer at de vil avkriminalisere, altså gjøre det 
straffritt, å bruke og være i besittelse av brukerdoser med illegale stoffer. 

Og både Venstre og MDG ønsker, som de eneste partiene, å utrede alternativer til forbudsregimet som 
reguleringsmodell for omsetning av det som i dag er klassifisert som illegale rusmidler (narkotika).

Avkriminalisering er ikke én bestemt modell, og kan innebære ulike typer behandling og 
reaksjonsformer overfor brukere av illegale rusmidler, som beskrevet i faktaboksen over. Hverken 
Venstre eller MDG beskriver nærmere hvordan systemet skal utformes, og det er antagelig klokt 
å ha en grundig utredning før man bestemmer detaljene i en norsk avkriminaliseringsmodell. 
Men Venstre og MDG er altså klare på at bruk og besittelse av stoff til eget bruk ikke skal være 
straffbare handlinger. Det er et viktig og tydelig premiss for utvikling av en ny modell for håndtering 
av brukerproblematikk.

Utredning av ”alternative metoder for å regulere rusmidler som i dag er forbudt”, som er Venstres 
programformulering, eller utredning av ”ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere 
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rusmidler som i dag er illegale”, som MDG vil, må nødvendigvis bety utredning av en eller annen form 
for legalisering, selv om dette begrepet unngås i programmene. Det er vanskelig å se for seg hva dette 
ellers skal dreie seg om. Når det er sagt, kan naturligvis legalisering av rusmidler som i dag er forbudt, 
eller noen av disse rusmidlene, bety ulike typer reguleringsmodeller, noe programformuleringene 
også peker mot, og som nettopp må være poenget med en utredning; å vurdere hvilke modeller for 
regulering av skadelige rusmidler som alt i alt reduserer skadevirkningene mest mulig.

Mellompartiene – som har blitt mer reformvennlige:
Resten av partiene er det naturlig å plassere i en mellomkategori. De er alle, litt enkelt sagt, tilhengere 
av reformer på brukersiden, og vil flytte behandling av rusbruk fra justissektoren til helsesektoren. 
Samtidig er de alle i mot, eller i hvert fall ikke tydelig for, noen reformer på produksjons- og salgssiden, 
heller ikke å utrede alternative reguleringsmodeller. Selv om det varierer hvor tydelige disse partiene 
er når gjelder hva slags reformer de vil ha for bruk og besittelse, er ønsket om reform tydelig nok, 
og de peker alle i samme retning. Dette utgjør en ganske spesiell samling partier, som trolig er unik 
for narkotikafeltet. Det er ikke lett å komme på andre sentrale politikkområder der partiene Høyre, 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt står noenlunde samlet. 

Høyre
Høyre har gått foran i spørsmålet om reformering av narkotikapolitikken. Høyres nye posisjon er 
riktignok ikke ny i norsk politikk. Venstre og MDG har vært tilhengere av ”Høies reform” i lengre tid. 
Men av de store partiene er Høyre det første som har gått inn for denne typen reform på rusfeltet. 
Men hva slags reform er det egentlig Høyre har gått inn for?

I Høyres program står det følgende: 

Høyre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon 
som avgjørende mål, og prioritere det som har størst effekt. Alkohol, narkotika og tobakk har 
helsemessige skadevirkninger for den enkelte, og vi må søke å redusere skadevirkningene. Et fortsatt 
forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak som ikke er til hinder for 
en tilnærming med mer vekt på skadereduksjon. Høyre ønsker å endre myndighetenes reaksjoner mot 
personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning – 
inspirert blant annet av portugisiske erfaringer. 

Og videre: 

Høyre vil: Overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til 
egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten.

Hvis vi sammenligner med KrF, som vil at ”rusavhengighet burde behandles mer som sykdom enn  
som kriminalitet” og vil ”se på mulighetene for alternativ til straff for rusavhengige”, er det flere  
viktige forskjeller, selv om det tilsynelatende kan virke som Høyre og KrF her mener omtrent det 
samme. For det første slår Høyre fast at ansvaret for oppfølgingen av bruk og besittelse av illegale 
rusmidler til eget bruk skal overføres fra justissektoren til helsesektoren. Dette er det sentrale  
punktet. Bruk og besittelse skal fortsatt være forbudt, men personer som ikke har gjort noe annet 
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enn å bruke et ulovlig rusmiddel skal ikke underlegges det strafferettslige systemet. De skal ikke 
behandles litt mer som syke, og litt mindre som kriminelle, slik KrFs ønsker. Høyres program må leses 
som at de ikke skal behandles som kriminelle i det hele tatt. Vi er altså utenfor strafferettens område. 
For det andre snakker ikke Høyre bare om ”rusavhengige”, slik KrF gjør. Myndighetenes reaksjoner skal 
endres overfor alle som ”tas for bruk og besittelse av narkotika.” For disse er det ”hjelp, behandling og 
oppfølging” som gjelder. Ikke straff. Uansett om de har et rusproblem, eller bare har prøvd narkotika 
”for spenningens skyld”9. Selv om Høie, av en eller annen grunn, synes ”ordet avkriminalisering er 
lite heldig”, og selv om Høyre ikke bruker dette ordet i programmet, er det vanskelig å tolke partiets 
programformuleringer på annen måte enn at det er en reell avkriminalisering Høyre går inn for. 

Arbeiderpartiet
Etter at Høie hadde startet snuoperasjonen i Høyre i oktober 2016, var Arbeiderpartiet raskt  
ute, med Hadia Tajik, som er nestleder i Arbeiderpartiet, og den gang leder i justiskomiteen på 
Stortinget, i spissen, og meldte seg på debatten. Tajiks hovedbudskap var et slags ”velkommen etter” 
til Høie. Tajik viste i et innlegg i Aftenposten10 til at hun selv, sammen med andre Ap-politikere, i 
februar 2016 hadde en kronikk i Dagbladet 11 der de tok til orde for at  ”sterkt rusavhengige i større 
grad” bør få ”hjelp av helsevesenet når de tas for bruk og besittelse av rusmidler”. Tajik syntes det  
var ”gledelig” at ”Bent Høie nå også sier han ønsker det samme”, og skrev at hun håpet at ”det 
kanskje endelig er mulig å få til forandring, når de to statsbærende partiene signaliserer noe av det 
samme.”

Men det Høie hadde tatt til orde for var ikke ”det samme” som Tajik og hennes partifeller tidligere 
hadde argumentert for. Ap-politikerne var i kronikken i Dagbladet krystallklare på at narkotikasaker 
skal håndteres av domstolene, og at trusselen om straff må bestå. Tajik og Ap hadde aldri argumentert 
for å fjerne trusselen om straff for narkotikabruk. Og hun gjorde det heller ikke nå.

Tajik gjorde det nemlig klart at hun mener det er uaktuelt å fjerne straffetrusselen for bruk og 
besittelse: ”Hvis bøter er totalt utelukket, i alle sammenhenger, så har vi i realiteten fått en de 
facto legalisering av ulovlige narkotiske stoffer. Det mener jeg ikke er hensiktsmessig.” Samtidig slo 
hun i innlegget fast at unge som prøver narkotika ”for spenningens skyld  (..), trenger å oppleve at 
straffbare handlinger faktisk medfører en reaksjon.”

Tajiks argumentasjon må betegnes som forvirrende. Det var ikke legalisering Høie hadde tatt til 
orde for. Og verken Høie, eller noen andre, har utelukket reaksjoner mot bruk av ulovlige rusmidler. 
Spørsmålet er om det skal være strafferettslige sanksjoner. 

Arbeiderpartiet vedtok imidlertid senere et program som er delvis oppklarende med tanke på hva 
Ap ønsker å gjøre, og som i hovedsak følger linjen Tajik hadde skissert.

Arbeiderpartiet skriver følgende i sitt program for perioden 2017-2021:

Arbeiderpartiet mener at rusavhengighet skal møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester, ikke 
bøter og straffeforfølgning. Vi mener derfor det er behov for en større endring av ruspolitikken i neste 
stortingsperiode. En omlegging skal innebære at de helse-, justis- og strafferettslige sidene av dagens  
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politikk reformeres. Reformen innebærer at dagens sanksjoner mot rusbruk erstattes av alternative 
reaksjoner som tar som utgangspunkt at rusmiddelavhengighet er et helseproblem som må møtes 
med helsehjelp. 

For å få dette bedre til vil vi endre reaksjonene mot narkotika til eget bruk. Dette vil innebære at narkotika 
fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, 
ikke straff, fra samfunnets side. Alternative reaksjoner vil kunne være helsehjelp, oppfølgingssamtaler, 
pålagte helse- og sosialfaglige oppfølgingsprogrammer, skriftlige advarsler og i ytterste konsekvens 
bøter overfor personer som kan sies å åpenbart ikke ha et rusproblem. 

Partiet vil også: ”Nedsette en ruskommisjon som skal fremme konkrete, kunnskapsbaserte forslag til 
hvordan ruspolitikken endres.”

Arbeiderpartiet slår, i likhet med Høyre, fast at ”narkotika fortsatt skal være ulovlig”, så her er det 
ingen forskjell mellom de to største partiene. Videre er det klart at Ap også vil ha reformer som 
innebærer endring av reaksjonene mot personer som ikke har gjort noe annet enn å bruke illegale 
rusmidler. Men Ap er mindre tydelige enn Høyre når det gjelder hva det skal bety. 

Ap skiller klart mellom rusavhengige og personer som ”åpenbart ikke har et rusproblem”. Rusav-
hengige skal møtes med ”alternative reaksjoner, ikke straff”. De som tas for bruk av et illegalt 
rusmiddel uten å ha et rusproblem skal imidlertid, ”i ytterste konsekvens”, kunne gis bøter. 
Bøter er straff, i motsetning til for eksempel et administrativt overtredelsesgebyr (for eksempel 
parkeringsgebyr). Betaler man ikke et administrativt gebyr, blir det inkassosak. Hvis man ikke vil, 
eller kan, betale en bot, blir det fengsel. Dermed synes det klart at Ap ikke vil ”overføre ansvaret for 
samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren 
til helsetjenesten”, og dermed ta hele brukerproblematikken ut av strafferetten, slik Høyre går inn 
for. Hvis man vil beholde bøter som en reaksjonsform, om så bare i ytterste konsekvens for de som 
ikke er har et rusproblem, betyr det at hele brukerproblematikken forblir en del av strafferetten, 
om det åpnes for aldri så mange alternative reaksjoner for rusavhengige. Bruk og besittelse av 
ulovlige rusmidler forblir straffbare handlinger, og det blir opp til politiet eller en domstol, etter en 
skjønnsmessig vurdering, å bestemme hvem som ”trenger” en straffereaksjon, og hvem som ikke 
gjør det. Da er det ikke avkriminalisering det er snakk om, slik som i Portugal, som Tajik også har 
vist til som forbilde, men en eller annen form for depenalisering (reduksjon i bruken av straff), som 
prinsipielt sett er en videreføring av dagens norske system. 

Dette plasserer, tilsynelatende, Arbeiderpartiet omtrent der KrF står med sitt program. Men Ap 
er tydelig på at det ikke skal være straff for rusavhengige, der KrF bare vil ”se på muligheten” for 
dette. Det gjør at Ap er fremstår som et hakk mer reformvennlig enn KrF her. Men det er uklart om 
forskjellen mellom de to egentlig er særlig stor.

Senterpartiet
Senterpartiet er, i likhet med Høyre og Ap, klare på at det er uaktuelt med noen form for legalisering 
av narkotika. Men partiet peker på behovet for reformer på brukersiden, i form av å flytte behandling 
av brukerproblematikken fra justissektoren og over i helsevesenet. Det er imidlertid uklart om det er 
avkriminalisering etter portugisisk modell Senterpartiet ønsker, til tross for at partiet eksplisitt viser 
til Portugal i programmet.
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I Senterpartiets program kan vi lese følgende: 

Samfunnet har i for stor grad sett på narkomane som kriminelle, som først og fremst er blitt møtt med 
straff.  Senterpartiet vil jobbe for økt bruk av reaksjoner som har til hensikt å hjelpe mennesker ut av 
begynnende narkotikaproblemer og reaksjoner som sikrer alle tyngre brukere oppfølging og helsehjelp. 
Rusomsorgen må styrkes og tiltak mot overdoser må intensiveres.

Senterpartiet vil: 
 
Flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet. Det må etableres tverrfaglige 
nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av 
narkotika til eget bruk. At alternative reaksjoner skal være foretrukken reaksjonsform for ungdom i 
narkotikasaker som dreier seg om bruk og besittelse.

Dette kan ved første øyekast se ut som det samme som Høyre foreslår i sitt program. Men djevelen 
ligger som kjent i detaljene. Og detaljene i Senterpartiets forslag peker i ulike retninger. Punktet om 
å ”flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet” og ”etablere tverrfaglige 
nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av 
narkotika til eget bruk”, peker i retning av avkriminalisering, slik Høyre synes å gå inn for. Men allerede 
her oppstår det også uklarheter. I første setning snakkes det om ”narkomane”. Det kan sies å være 
et noe stigmatiserende begrep. Det vanlige er å snakke om ”rusavhengige” eller ”rusmisbrukere”, 
og det er muligens det som menes. Men det er heller ikke åpenbart, for i neste setning handler det 
plutselig om ”personer som pågripes for besittelse av narkotika”. Er alle disse narkomane? Hva med 
de som bare søker spenning, skal de også ut av straffesystemet?

Men forvirringen dreier seg om mer enn hvem som er narkomane.
 
Senterpartiet viser flere ganger til Portugal-modellen som et ideal for politikken, men viser samtidig 
at partiet har misforstått helt sentrale elementer, for ikke å si selve kjernen, i denne modellen. 
Følgende kan leses om Portugal-modellen i Senterpartiets program: 

Portugal har opprettet en nemndordning som følger opp personer som pågripes av politiet for  
besittelse av narkotika til eget bruk. Nemndene er tverrfaglige og vurderer den enkeltes rusproblematikk 
og hvilken form for hjelp eller oppfølging hver og en har behov for. Ved gjentatte pågripelser har 
nemnden mulighet til å ta i bruk ulike sanksjoner som bøter, meldeplikt eller samfunnsstraff. Personer 
som ivaretas gjennom nemndordningen, vil slippe påtale og videre straffeforfølgelse dersom de 
følger opp anbefalinger og beslutninger som tas av nemnden. Denne formen for «ruskontrakter» 
som reaksjonsform bør tilbys rusbrukere over hele landet, som alternativ til påtale og anmerkning 
i strafferegisteret. De som blir tatt for kjøp og salg av narkotika sendes ikke til nemndene, men 
straffeforfølges av politi og rettsapparat.

Det sentrale poenget med den portugisiske avkriminaliserte modellen er at besittelse av ulovlige  
rusmidler innenfor en nærmere lovbestemt mengde, er en problematikk som håndteres  admini- 
strativt, det vil si helt utenfor strafferetten. Det er  ingen ”bøter” eller ”samfunnsstraff”, heller  
ikke ved gjentatte pågripelser. Følgelig er det heller ikke snakk om å ”slippe påtale eller videre straffe-
forfølgelse” hvis man følger nemndens anbefalinger. Dette er ikke en variant av ”ruskontrakter” 
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som også praktiseres av politi og domstoler i Norge, som et alternativ til straff. Den norske rus-
forskeren Helene Jensvoll har presist beskrevet forskjellen i en sammenlignende analyse av den den 
portugisiske modellen og det norske systemet: 

The Portuguese CDT (kommisjonen brukere skal møte for) is not an alternative to punitive sanctions for 
the use and possession of drugs. It is the only response to this kind of drugs related issue». 

[Norske såkalte «alternative straffereaksjoner», derimot,] 
«are not alternatives to punitive sanctions, but are, possible interventions, based upon the police or 
prosecuting authority’s judgement and discretion, and the drug user’s attitude and consent. There 
are no clear rules or regulations or specific criteraia for following one course of action as opposed to 
another. It is primarily a decision for the police or procecuting authority, depending on whether the 
drug users is found to be more suitable for one intertrevention or the other.».12

 

Som nevnt er det en mulighet i det portugisiske systemet å møte brukere med sanksjoner, men 
det er snakk om administrative sanksjoner, som er noe prinsipielt annet enn straff. Dette har ikke 
Senterpartiet fått med seg, når de snakker om ”sanksjoner som bøter og samfunnsstraff” som del 
av det portugisiske systemet. Senterpartiet er opptatt av Portugal, og vil, ifølge programmet, ha 
samme modell for håndtering av brukerproblematikk i Norge. Men det er uvisst om partiet vil ha den 
modellen Portugal faktisk har.

Skal vi tro Senterpartiets stortingsrepresentant Kjersti Toppe, må det bero på en misforståelse 
at Portugal-modellen i det hele tatt er nevnt i partiprogrammet. Etter at Bergens Tidende 18.9 i 
en lederartikkel13 skrev at alle partier i det nye Stortinget, med unntak for Frp og KrF, ”ønsker en 
avkriminalisering av rusmidler” og ”at rusavhengige ikke  skal straffes”, skrev Toppe et svarinnlegg14 
i samme avis der hun gjorde det klart at ”Senterpartiet ønsker ikke dette”. Lederartikkelen i BT har 
et viktig poeng i at det nå er flertall på Stortinget for en rusreform. Men det er, som dette notatet 
viser, ikke klart at alle partier utenom Frp og KrF ønsker avkriminalisering. Toppes svar er likevel 
underlig sett i lys av Senterpartiets program. Hun skriver blant annet at: ”for oss er det viktig at 
en ny ruspolitikk skal handle om alternativ til straff, at rusavhengige skal få behandling og hjelp i 
helsevesenet og god oppfølging. Men vi er tydelige på at bruk og besittelse av narkotika likevel ikke 
skal avkriminaliseres.” Men Senterpartiets program er, som vi har sett, på ingen måte tydelig på 
dette. 

Tross all forvirring om avkriminalisering og den portugisiske modellen i Senterpartiet, er det, hvis  
det som står i partiprogrammet betyr noe som helst, likevel rimelig klart hvilken retning partiet  
ønsker. Programmet slår tydelig fast at ”norsk narkotikapolitikk ikke har nådd sine mål”, og at det 
er behov for endring. At partiet vil ”flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i 
helsevesenet”, er også et utgangspunkt som er klart nok, og Senterpartiet synes å være positive til 
å hente lærdom fra Portugals erfaringer. Det skulle tilsi at Senterpartiet kan tenkes å støtte en reel 
avkriminalisering for bruk og besittelse av brukerdoser. Selv om det åpenbart hersker ulike meninger 
internt i partiet.

SV
SV er i sitt program helt klare på at de ønsker ”avkriminalisere besittelse av brukerdoser med 
narkotika.”
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Partiet vil videre ”hente lærdom fra andre europeiske land med vellykkede tiltak for de tyngste 
brukerne, som Sveits og Portugal.”

SV sier ingenting om mulige reformer i retning av legalisering, eller utredning av alternative regu-
leringsmodeller for omsetning.

Rødt
Rødt er i likhet med SV tydelige på at partiet vil ”avkriminalisere besittelse av brukerdoser av 
narkotiske stoffer etter modell fra Portugal.” Rødt viser også eksplisitt til Portugal som modell.

Heller ikke Rødt sier noe om utredning av alternative reguleringsmodeller for omsetning.

Rødt og SV er like klare som Venstre og MDG, og i praksis også Høyre (selv om Høyre ikke bruker 
begrepet ”avkriminalisering”), på at bruk og besittelse av stoff til eget bruk ikke skal være straffbare 
handlinger, og skiller seg dermed noe fra Arbeiderpartiet og Sp i liberal retning. For øvrig gjelder 
det samme for SV og Rødt som for Venstre, MDG, og Høyre at detaljene i utformingen av en norsk 
avkriminaliseringsmodell, gjenstår å se. Det vil også være fornuftig å utrede dette nærmere først.

SV og Rødt er likevel plassert i mellomkategorien her, fordi partiene ikke sier noe i sine programmer 
om å utrede alternative reguleringsmodeller for omsetning, slik Venstre og MDG går inn for.

En enkel, skjematisk oversikt over partienes posisjoner når det gjelder regulering av bruk og om-
setning av illegale rusmidler ser etter dette slik ut:

Parti Avkriminalisere bruk Legalisere produksjon og omsetning 

Frp Nei Nei

KrF Nei Nei

Arbeiderpartiet Uklart Nei

Sp Uklart Nei

Høyre Ja Nei

SV Ja Nei

Rødt Ja Nei

MDG Ja Utrede

Venstre Ja Utrede



13

C i v i t a - n o t a t  n r .  3 2  2 0 1 7

Hva vil bli gjennomført denne perioden?
Selv om det nå er flertall på Stortinget for en eller annen reform av håndteringen av bruker-
problematikken på narkotikafeltet, er det altså ikke helt klart hva slags reform det er flertall for. 
I tillegg er det ikke slik at politikk det er flertall for, nødvendigvis blir gjennomført. Tilsvarende 
kan standpunkter bare et lite mindretall støtter, blir gjeldende politikk. Alt avhengig av hvilke 
samarbeidsformer som etableres, hvem som sitter i regjering (både personer og partier har noe å 
si), og hvilke saker partier med innflytelse velger å prioritere.

Etter at ikke-sosialistisk side beholdt flertallet i stortingsvalget, er det per oktober 2017 mest 
sannsynlig med en fortsatt Solberg-regjering, selv om ingen kan vite om denne regjeringen vil sitte 
hele perioden. Det er rimelig å forvente at Høyre prioriterer å få gjennomslag i regjering for en 
rusreform i tråd med det som skisseres i partiprogrammet. Slik gjennomgangen i dette notatet viser, 
kan man forvente at en slik reform får støtte fra Venstre, SV, Rødt og MDG. Det holder til å få en 
avkriminaliseringsreform vedtatt. Det kan heller ikke utelukkes at Ap og Sp vil støtte en slik reform, 
hvis den legges frem for Stortinget. Begge partiene ønsker klart en reform i retning av mer helse og 
mindre justis i håndteringen av brukerproblematikken på rusfeltet. Og både Ap og Sp har uttrykt 
begeistring for Portugal-modellen, de ser bare ut til å ha misforstått hva Portugal faktisk driver med. 
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Faktaboks: Portugal-modellen

Portugal avkriminaliserte i 2001 bruk av alle rusmidler. Den portugisiske loven innebærer at bruk, samt 
kjøp og oppbevaring av stoff til egen bruk fortsatt er ulovlig, men ikke straffbart. Stoff til egen bruk (”for 
ones own consumtion”) er definert som ”the quantity required for an average individual consumption 
during a period of 10 days”. Lovens § 2(1) slår fast at er man innenfor denne rammen, regnes lovbruddet 
som en ”administrative offence”. Det betyr at man er utenfor strafferettens område. Det skilles ikke mellom 
ulike stoffer, eller formålet med bruken. Andre brudd på narkotikalovgivningen, som salg og smugling, er 
fortsatt straffbare handlinger også i Portugal. Det samme gjelder oppbevaring av ulovlige rusmidler utover 
den mengden loven definerer som til egen bruk.

Politiet har en rolle også overfor brukere i det portugisiske systemet. De har myndighet til å gripe inn når 
de ser narkotikabruk, og beslaglegge ulovlige rusmidler, men kan ikke arrestere brukeren. Personer som 
blir tatt for bruk og besittelse som faller inn under det avkriminaliserte regimet i Portugal, må møte for 
en kommisjon, såkalte Commissions for Dissuasions of Drug Addiction. Kommisjonene er satt sammen av 
mennesker med både juridisk og helsefaglig kompetanse. Kommisjonens oppgave er å avklare om en person 
tatt for bruk av ulovlige rusmidler har et rusproblem eller ikke. Hvis konklusjonen er at vedkommende har 
et rusproblem, henviser kommisjonen til passende behandlingstilbud, men den kan ikke pålegge noen 
behandling, ettersom den ikke har noen domstolsmyndighet. Dersom kommisjonen kommer til at en bruker 
ikke har et rusproblem, sier loven at kommisjonen skal ”provisionally suspend proceedings” når brukeren 
ikke tidligere er tatt for ulovlig bruk (lovens § 11(1)). ”Suspend proceedings” betyr å heve forhandlingene. 
Med andre ord, det er ikke snakk om noen reaksjoner overhodet for en bruker som ikke antas å ha et 
rusproblem, og som er tatt for første gang, annet enn at vedkommende må møte for kommisjonen. Dette 
er utfallet i det store flertallet av sakene som kommer opp for kommisjonene.

Kommisjonen har imidlertid visse sanksjonsmuligheter. I unntakstilfeller, som ved gjentatte brudd på loven,  
kan det ilegges et gebyr. For rusavhengige kan dette gjøres betinget, slik at det bortfaller dersom brukeren 
oppsøker behandling.  Et slikt gebyr må ikke forveksles med en bot, som er straff. Ingenting kommer på 
rullebladet, og det blir ikke fengsel om man ikke betaler gebyret.15

Samtidig med avkriminaliseringen, satset Portugal massivt på forebygging, helsehjelp og behandling. Det 
antas at de positive utviklingstrekkene på rusfeltet som landet har opplevd i årene etter 2001 må tilskrives 
kombinasjonen av avkriminalisering og økt innsats på helse- og forebyggingssiden.16

Den britiske tenketanken Transform presenterte i 2014 en oppsummering av erfaringene i Portugal etter 
reformen i 2001.17 Her er noen av funnene: 
- Narkotikabruken ligger under det europeiske gjennomsnittet (og lavere enn Norge)
- Narkotikabruken har gått ned i aldersgruppen 15-24 år
- Antall narkotikainduserte dødsfall er dramatisk redusert, fra ca 80 i 2001 til 16 i 2012
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Når kommer det neste paradigmeskiftet i norsk ruspolitikk?

Den mislykkede krigen mot narkotika
Norge har, sammen med stort sett hele resten av verden, gjennom flere tiår forsøkt å begrense 
produksjon, omsetning og bruk av rusmidler som etter FN-konvensjoner18 og nasjonal lovgivning er 
definert som narkotika, ved å investere massivt i håndhevelsen av et strengt forbudsregime. Det har 
vært en ”krig mot narkotika”, som Richard Nixon er berømt for å ha erklært i 1971, selv om krigen 
ikke startet med ham, med begrunnelsen at narkotika var ”samfunnsfiende nummer en”. Dette har 
lagt beslag på store deler av ressursene i justissektoren, fylt opp fengslene i Norge og andre vestlige 
land med ”misbrukere, fattigfolk og etniske minoriteter”19,og medført regelrette krigstilstander i en 
rekke produksjons- og transittland i den globale narkotikahandelen, hovedsakelig i Sør- og Mellom-
Amerika, med tap av menneskeliv, vold og terror deretter. Denne politikken har videre bidratt til 
at det globale markedet for noen få, i utgangspunktet billige landbruksprodukter, er verdt rundt 
300 milliarder dollar årlig20, og sørget for at dette markedet i sin helhet styres av noen av de mest 
hensynsløse kriminelle organisasjonene i verden.

Målet med det hele har vært visjonen om en narkotikafri verden. I 1998 avholdt FN en såkalt 
spesialsesjon (UNGASS 1998), under slagordet ”A drug free world: we can do it.” Siden da har 
forbruket av cannabis og kokain globalt økt med ca. 50 prosent, og forbruket av opiater er nesten 
tredoblet. Som den britiske journalisten Tom Wainwright lakonisk har bemerket: ”This is not what 
success looks like.”21

Et mål om å ha kontroll med omsetning og bruk av skadelige rusmidler, for dermed å begrense 
skadevirkningene for den enkelte bruker og samfunnet som helhet, er forståelig, og bør også være 
et selvsagt utgangspunkt for enhver diskusjon om ruspolitikk. Poenget er at det er ingenting som 
tyder på at forbudsregimet mot narkotika har bidratt til å nå et slikt mål. Tvert i mot er det etter 
hvert tydelig at den politikken som har vært ført gjør at mange av problemene knyttet til bruken av 
de illegale stoffene blir større, og forbudspolitikken i seg selv skaper egne problemer.

Forbudsregimet gjør at det ikke finnes noen kontroll med innholdet i de illegale rusmidlene som 
omsettes, og mye av det som selges inneholder andre og langt farligere stoffer enn de ”rene” 
produktene brukerne tror de kjøper. Dette øker faren for skade for de som bruker stoffene. Videre 
sørger forbudsregimet for at sårbar ungdom som vil ruse seg på noe annet enn alkohol, må oppsøke 
kriminelle miljøer. Uansett om de har et rusproblem eller bare søker spenning, øker dette åpenbart 
faren for få andre problemer enn rus å slite med. Videre er det godt dokumentert at forbudsregimets 
massive innsats for å forsøke å begrense tilbudet av illegale rusmidler, som dreier seg om alt fra å 
ødelegge plantasjene til fattige bønder i Sør-Amerika, til å idømme drakoniske fengselsstraffer22 for 
salg og smugling i vestlige land, i helt ubetydelig grad har lykkes med å redusere mengden narkotika 
som er tilgjengelig i markedet. Den eneste betydelige effekten av disse tiltakene, bortsett fra all den 
menneskelige lidelsen de direkte er årsak til, er at prisene har økt, og gjort dette kriminelle markedet 
enda mer verdifullt for narkotikakartellene.23 
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Alternativ politikk 
Knapt noen tror på en narkotikafri verden lenger. I erkjennelsen av at den såkalte krigen mot 
narkotika har vært en fiasko, har flere land de siste årene lagt om politikken drastisk. Portugal er 
allerede nevnt, som et land som avkriminaliserte bruk og besittelse av brukerdoser for alle stoffer i 
2001. Resultatene har vært klart positive, ikke minst i form av nedgang i narkotikainduserte dødsfall, 
samtidig som økningen i bruk, som mange fryktet, har uteblitt.24 Andre steder har cannabis blitt 
legalisert, det vil si at stoffet omsettes lovlig, men regulert, omtrent som tilfellet er for alkohol i 
Norge. I ni stater i USA omsettes nå cannabis lovlig, det samme er tilfellet i Uruguay, og Canada har 
vedtatt legalisering som trer i kraft i 2018. 

Colorado, som legaliserte cannabis i 2012, tjener som et interessant case for hvordan et regulert 
narkotikamarked kan se ut, selv om det er noe tidlig å trekke for bombastiske konklusjoner om alle 
konsekvenser. 

For det første er det nå, naturligvis, lovlige, regulerte, virksomheter som står for produksjon og 
salg av cannabis i Colorado. Dette medfører at forbrukerne vet nøyaktig hva de kjøper. Produktene 
er tydelig merket med innhold, styrkegrad, og bruksanvisning. Åpning av et nytt, lovlig marked har 
også medført produkter av langt høyere kvalitet enn cannabis produsert av kartellene i Sør-Amerika, 
og vi har fått en annen type produktinnovasjon enn kartellene driver med. Det er siste er ikke bare 
uproblematisk. Det har kommet en rekke nye cannabis-produkter på markedet i Colorado, som 
cannabis-infuserte drikker og godteri. Et problem har vært at noen av disse produktene har vært 
vanskelig å ta i ”riktig” dose, og at det følgelig har vært lett å ta en overdose. Også fordi rusvirkningen 
kommer senere når man for eksempel drikker en cannabis-infusert drikk enn om man røyker stoffet. 
Nå er det ingen som dør av å ta overdose med cannabis, men det kan være ubehaglig nok. Men 
i motsetning til narkotikakartellene, har lovlige produsenter et åpenbart insentiv til å bidra til at 
produktene de selger er så trygge som mulig, og at kundene slipper ubehagelige opplevelser. Derfor 
er det også kommet tiltak som tydeligere merking, samt barnesikrede emballasjer.

Forbruket av cannabis i Colorado har økt noe etter legaliseringen i gruppen 26 år og eldre, fra 16,8 
prosent i 2013/2014 til 19.9 prosent i 2014/2015. Det har imidlertid vært en markant nedgang i 
bruk blant de yngste, 12-17 år, fra 20,8 prosent i 2013/2014 til 18,3 prosent i 2014/2015.25 Det siste 
er selvsagt positivt, ettersom cannabis kan være særlig skadelig for unge som er under utvikling. 
Økningen i bruk blant de over 26 må betegnes som moderat, og er heller ikke i seg selv bekymrings-
full. Det er, som for alle andre rusmidler, ikke enhver bruk, men problematisk bruk, som først og 
fremst er uheldig. Det siste vet vi ikke så mye om, men vi vet for eksempel at det ikke har vært noen 
økning i antall dødelige trafikkulykker etter legaliseringen. Samtidig har besøk på legevakt på grunn 
av cannabisbruk økt etter legaliseringen, men det skyldes angivelig for det meste turister som har 
besøkt Colorado og hatt negative opplevelser med stoffet.26

Videre gir legalisert omsetning av cannabis i Colorado staten skatteinntekter, i 2015 på 129 millioner 
dollar. Dette er en liten del av statens budsjett, selvsagt, men er penger som ellers ville havnet hos 
narkotikakartellene. Samtidig har antall arrestasjoner på grunn av cannabis, ikke overraskende, gått 
dramatisk ned (men ikke til null, ettersom det fortsatt, og alltid vil, finnes et illegalt marked). Dette 
sparer staten for penger i justissektoren.
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Avkriminalisering av bruk er et viktig skritt i riktig retning, men det er ikke nok
Narkotikapolitikken er i endring over hele verden. Norge har ikke vært helt uberørt av dette. Retorikken 
har vært i endring en god stund, og norske politikere snakker nå gjerne om skadereduksjon og  
helse heller enn nulltoleranse og krig. Også i praksis har det skjedd endringer de siste årene. I 
erkjennelsen av at det er både meningsløst og inhumant å straffe slitne rusmisbrukere med bøter 
og fengsel, er, som nevnt, også noen av de mest åpenbart urimelige utslagene av forbudspolitikken 
blitt forsøkt mildnet ved å praktisere alternativer til straff og vri fokuset over på behandling av 
rusmisbrukere. Men det er først etter Høies snuoperasjon at det har blitt et momentum for å reelt 
diskutere om straff i det hele tatt er noe vi bør drive med på dette området.

Nå ser det altså ut som det kan bli slutt på at personer som ikke har gjort noe annet enn å ruse seg 
på et annet rusmiddel enn alkohol, skal trues med bøter og fengsel. Selv om det, som vi har sett, er 
enkelte partier som mener at spenningssøkende ungdom uten et rusproblem ”trenger å oppleve” 
straff. En avkriminalisering vil trolig føre til at skadene ved forbudsregimet for narkotika blir mindre, 
slik Portugal har erfart. For eksempel kan man håpe at det vil bidra til å redusere overdosedødsfallene, 
blant annet fordi terskelen for å søke hjelp blir lavere hvis man vet at straff er utelukket. Norge har 
i dag blant de høyeste tallene for overdosedødsfall i europeisk sammenheng. Portugal har blant de 
laveste.27

Men en slik reform innebærer at selve forbudsregimet fortsatt vil bestå. Narkotika vil fortsatt være 
ulovlig, og produksjon og omsetning vil fortsatt straffes som i dag, eller enda hardere hvis Frp og KrF 
får det som de vil. Dette støttes av samtlige partier med unntak av Venstre og MDG, som vil utrede 
alternativer.

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund har karakterisert norsk narkotikapolitikk som en ”virkelig-
hetsresistent misgjerning”.28 Dette er fortsatt en karakteristikk som treffer. For det er ikke bare 
kriminalisering av rusbrukere, men hele forbudspolitikken som savner en god begrunnelse, som vi 
skrev om i Civita-notatet i 2015. 

Bård Standal, som blant annet er nestleder i foreningen Tryggere ruspolitikk, har beskrevet hvordan 
det har vært mulig å opprettholde en ruspolitikk som er så dårlig begrunnet, både empirisk og 
moralsk, sammenlignet med hva vi forventer på andre politikkområder:  

Rusfeltet ”kombinerer moralsk adferdssensur og skremmebildet av rusutløst samfunnsoppløsning 
på den ene side og et intenst ønske om å være empatisk og hjelpe på den andre. Akkurat denne 
kombinasjonen av fiendebilde og egenopplevd godhet fungerer forblindende mot selv de enkleste 
fakta.”29

Denne særegne kombinsjonen av empati og moralsk fordømmelse, er nå koblet med et uttalt  
ønske om å drive med noe ”kunnskapsbasert”. Dette er en kombinasjon som ikke så lett går opp. Flere 
av partiene prøver likevel å få det til. Det kan ses som et tegn på at vi befinner oss i en brytningstid 
på rusfeltet, på vei mot et nytt paradigme, men der restene av det gamle verdensbildet fortsatt er 
med. Høyre, som nå er tydelig for en avkriminaliseringsreform, vil, ifølge partiprogrammet, ”føre 

http://www.dagbladet.no/2016/01/13/kultur/meninger/bloggen/innvadring/integrering/42729636/
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en kunnskapsbasert ruspolitikk, med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som av- 
gjørende mål.” Men partiet slår også fast at ”et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika  
er et viktig normdannende tiltak, som ikke er til hinder for en tilnærming med mer vekt på 
skadereduksjon.” Men det finnes ingen kunnskapsbasert begrunnelse for denne antatt norm-
dannende effekten av forbud. Og forbud er utvilsomt et hinder hvis skadereduksjon er ”det 
avgjørende” målet. Brukere av illegale rusmidler må fortsatt gå til en kriminell for å kjøpe rusmidlene, 
og det er ingen kontroll med hva disse inneholder. Det øker skadepotensialet.

SV vil som nevnt ”avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika.” I neste setning i 
programmet slår partiet fast at ”politiets ressurser bør brukes på å ta de som produserer, smugler og 
selger, ikke brukerne. I størst mulig grad bør brukere holdes unna kriminelle miljøer.” Resonnementet 
mangler indre logikk. Hvordan skal brukere holdes unna kriminelle miljøer når omsetningen i sin 
helhet er overlatt til kriminelle?

KrF viser i sitt program stor omsorg for ”de rusavhengige”, som skal tilbys en rekke hjelptiltak. 
Samtidig vil partiet heve straffene for de som selger narkotika, selv små kvanta, for å begrense 
mengden narkotika som omsettes. At en slik politikk etter all erfaring er nærmest virkningsløs 
for å nå målet om redusert tilbud av narkotika i markedet, er bare ett problem. KrFs tiltak for å 
håndtere narkotikaproblematikken er også preget av en mangel på logisk sammenheng. Det er 
riktignok relativt få som sitter i fengsel i Norge kun for bruk av illegale rusmidler. Men det er heller 
ikke slik at det er ressurssterke superkriminelle som fyller opp norske fengsler med narkotikadømte. 
Sosiologisk forskning viser at det er vanskelig å trekke et skarpt skille mellom bruker- og selgersiden 
i narkotikamarkedet.30 Det dreier seg ofte om sårbar ungdom som har funnet seg en rolle og en 
inntektskilde i et marked de selv har handlet i. De som soner narkotikadommer i norske fengsler er, 
som sosiologen Willy Pedersen har formulert det, typisk ”samfunnets stebarn – med en bagasje av 
omsorgssvikt, drop-out fra skole og rusproblemer”.31 ”De rusavhengige”, som KrF gjerne vil hjelpe, 
og de som selger narkotika, som KrF vil straffe knallhardt, er i stor grad de samme menneskene.

Det ser ut til å sitte langt inne å oppgi den antatt viktige signaleffekten av et forbud mot narkotika. 
Det er på et vis forståelig. Dette har vært kjernen i det ruspolitiske paradigmet i over førti år. Men 
nå har flere begynt å tenke i retning av at dette kanskje ikke har fungert slik man har håpet, og 
at begrunnelsen for politikken kanskje ikke oppfyller de kravene vi bør stille til inngripende 
straffelovgivning. Det kan likevel ta tid før tanken tenkes fullt ut.

Siden alle partiene, med mulig unntak for Frp og KrF, nå er tydelig opptatt av kunnskapsbasert 
ruspolitikk, er det vanskelig å se noen god grunn for disse til å si nei til forslaget fra Venstre og MDG 
om en utredning. Arbeiderpartiet vil også ha et ruspolitisk utvalg, selv om de ikke sier noe om at 
de vil se på alternative reguleringsmodeller. Men hva skulle den kunnskapsbaserte begrunnelsen 
være for å begrense mandatet til et slikt utvalg til bare å se på brukerproblematikken uten å vurdere 
hvordan vi regulerer tilbudssiden? 

I beste fall får vi et slikt utvalg, bestående av uavhengige fagpersoner og med et vidt mandat til 
å vurdere ruspolitikken, denne stortingsperioden. Det vil kunne legge premissene for et nytt 
paradigmeskifte i ruspolitikken, der selve forbudet mot narkotika ikke lenger kan forsvares kun med 
henvisning til en påstått, men udokumentert, normdannende effekt.
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Men noen må prioritere dette hvis det skal bli noe av. Ett parti sitter trolig med nøkkelen. Hvis 
Venstre, som i alle tilfeller blir en viktig støttespiller for Solberg-regjeringen, prioriterer denne saken, 
kan det resultere i reformer som vil være mer radikale enn noe annet partiet kan håpe på å få 
gjennomslag for de neste fire årene. 

FORFATTER: Notatet er skrevet av Torstein Ulserød, jurist i Civita.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. Ta kontakt med forfatteren torstein@civita.no eller civita@civita.no.

Sluttnoter
1 https://www.civita.no/publikasjon/nr-1-2015-narkotikapolitikken-behov-for-nye-ideer-og-bedre-losninger
2 https://www.dagbladet.no/kultur/hoie-hjelp-ikke-straff-narkotikabrukere/63942984
3 https://www.minervanett.no/hoies-ruspolitiske-paradigmeskifte/
4 Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften), FOR-2013-02-14-199. Forskrift gitt med hjemmel i 

legemiddelloven, lov 4. desember 1992 nr. 132om legemidler mv.
5 Lov-1992-12-04-132 (legemiddelloven) § 31
6 Lov-2005-05-20-28 (straffeloven) § § 231 og 232
7 SSB: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet?de=Kriminalitet+og+rettsvesen
8 http://www.klassekampen.no/article/20161006/ARTICLE/161009972
9 Hadia Tajik (Ap) i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/n79qa/Rusmisbrukere-

skal-fa-behandling-Spenningssokere-kan-fa-bot--Hadia-Tajik
10Lhttps://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/n79qa/Rusmisbrukere-skal-fa-behandling-

Spenningssokere-kan-fa-bot--Hadia-Tajik
11Lhttp://www.klassekampen.no/article/20161006/ARTICLE/161009972 https://www.dagbladet.

no/2016/02/23/kultur/debatt/meninger/kronikk/rus/43245040/
12 Helene Jensvoll, Studying travelling Drug Policy Ideas; How aret he Norwegian Governance Traditions 

shaping the idea of the Portugese De-criminalization Modell?, masteroppgave, 2012
13 https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/amQXA/Tid-for-rusreform
14 https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/3v8A0/Feil-av-BT-om-avkriminalisering
15 For en grundigere gjennomgang av det portugisiske avkriminaliseringsregimet, se for eksempel http://

object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/greenwald_whitepaper.pdf
16 http://www.tdpf.org.uk/blog/drug-decriminalisation-portugal-setting-record-straight
17 http://www.tdpf.org.uk/blog/drug-decriminalisation-portugal-setting-record-straight
18 FN-konvensjonen av 1961 (The Single Convention on Narcotic Drugs), FN-konvensjonen av 1971 (The 

Convention on Psychotropic Substances) og FN-konvensjonen av 1988 (The Convention against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)



C i v i t a - n o t a t  n r .  3 2  2 0 1 7

20

19 https://www.aftenposten.no/meninger/i/wEjad/Arhundrets-feilinvestering-i-straff
20 Wainwright, Tom, Narconomics, 2016
21 Wainwright, Tom, Narconomics, 2016
22 Dommen mot politimannen Eirik Jensen er et nylig og illustrerende eksempel. Jensen ble dømt til 21 års 

fengsel for grov korrupsjon og smugling av hasj. Det var hasjsmuglingen som førte til at lovens strengeste 
sraff ble idømt. https://www.aftenposten.no/norge/i/yanpg/Eirik-Jensen-fikk-21-ars-fengsel-av-tingretten

23 Wainwright, Tom, Narconomics, 2016
24Lhttp://www.tdpf.org.uk/blog/drug-decriminalisation-portugal-setting-record-straight
25Lhttps://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/12/21/one-of-the-greatest-fears-about-

legalizing-marijuana-has-so-far-failed-to-happen/?utm_term=.598caccffe46
26 https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/10/13/heres-how-legal-pot-changed-colorado-

and-washington/?utm_term=.8c76229b3836
27Lhttps://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/06/05/why-hardly-anyone-dies-from-a-drug-

overdose-in-portugal/?utm_term=.1e3d94e73945
28 https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/564qE/Vil-avkriminalisere-narkotika
29 https://www.dagbladet.no/kultur/narkotika-portugalt-fra-hadia-tajik/63964425
30 Trajectories to mid- and higher level drug crimes. Penal misrepresentation of drug dealers in Norway. 

Victor L. Shammas, Sveinung Sandberg and Willy Pedersen, British Journal of Criminology, April 18, 2014.
31 https://www.nrk.no/ytring/hvordan-redde-narkotikapolitikken_-1.11602576


