Behandling i Kommunestyret - 14.05.2020:
Kenneth Norum (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:
Gildeskål kommune støtter Rusreformutvalgets flertallsinnstilling, med erkjennelse om at
rusmisbruk, det være seg alkohol eller narkotika, har dypere underliggende årsaker, og ikke
et ønske om å bli rusmisbruker.
Norge har siden 1960- tallet hatt en restriktiv og streng narkotikalovgivning med påfølgende
domfellelse og straff, allikevel ligger vi høyt på antall rusmisbrukere og overdosedødsfall,
etter 60 års mislykket ruspolitikk er det nå på høy tid å tenke nytt, vi kan ikke fortsette å
jage og plage de svakeste i samfunnet uten nytte, samtidig som vi finansierer organisert
kriminalitet i rikt monn.
Gildeskål kommune ønsker nye tanker innen rusforebyggende arbeid velkommen, og
forutsetter at nye og bedre tilbud fullfinansieres.
Ida K. Heen (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg under punkt 4 i høringssvaret:
Samtidig må behandlingstilbudene for rusavhengige styrkes betydelig, slik at flere får
mulighet til å komme ut av sin tilværelse som rusavhengig.
Avstemming:
Formannskapets innstilling med tillegg fra Heen: 16 stemmer (3H, 4GL, 2Frp, 4Ap, 3Sp)
Forslag fra Norum: 1 stemme (SV)

Kommunestyrets vedtak:
1. Gildeskål kommune støtter ikke utvalgets forslag til rusreform, med tilhørende forslag til
lovendringer. Å fjerne muligheten straffesanksjoner vil ha stor risiko for å forstås som en
avkriminalisering av narkotikabruk, uten at det i tilstrekkelig grad er dokumentert at bruken
av illegale rusmidler vil reduseres. Dersom en avkriminalisering medfører økt bruk av illegale
rusmidler vil det kunne få store konsekvenser for folkehelsen og innbyggernes individuelle
helse og sosiale forhold.
2. Gildeskål kommune vil framheve behovet for å fremdeles ha et sanksjonsregime mot
rekreasjonsbrukere, unge rusmisbrukere, nye rusmisbrukere uavhengig av alder, samt for
aktører innenfor distribusjon, innførsel og produksjon av narkotika.
3. Gildeskål kommune erkjenner at kommunene allerede i dag har et ansvar for å forebygge
skadelig bruk av rusmidler, og for å tilby relevante tjenester for rusavhengige. Det er
vanskelig å anslå om etablering av kommunal rådgivende enhet likevel vil utløse økt aktivitet
på området. Det forutsettes at reformen følges opp med bevilgninger som setter kommunene
i stand til å etablere og drifte de rådgivende enhetene på en god måte, og styrke arbeidet
med virksomme strategier for å fange opp og forebygge skadelig bruk av rusmidler.
4. For de tyngste rusmisbrukerne - som over år har hatt et omfattende rusmisbruk som har
ledet til en forringet livskvalitet - er vi enige i at straff som sanksjon for selve bruken ikke har
hatt den tiltenkte effekt. Gildeskål kommune slutter seg her til utvalgets mindretall i
spørsmålet om terskelverdier for lovlig besittelse av narkotika til egen bruk. En evt.
avkriminalisering må innskrenkes til rusavhengige personer, og det må utarbeides spesifikke
kriterier for hva som skal defineres som rusavhengig. Samtidig må behandlingstilbudene for
rusavhengige styrkes betydelig, slik at flere får mulighet til å komme ut av sin tilværelse som
rusavhengig.

