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Rusmiddelpolitikk	  
	  
	  
Bakgrunn: 
 
Saken er meldt opp fra Grønn Ungdoms fylkeslag i Sør-Trøndelag. Siden debatten har 
foregått lokalt, ønsker fylkeslaget at Grønn Ungdom avklarer hva vi mener.  
 
Grønn Ungdom har tidligere jobbet aktivt med blant annet legalisering av cannabis. Det gav 
organisasjonen et noe frynsete rykte og siden 2009 har organisasjonen forsøkt å unngå stor 
fokus på denne typen saker. Ønsket om å bli tatt på alvor og å bli sett på som en seriøs 
organisasjon gjør problemstillingen vanskelig å ta i. Arbeidsutvalget mener at debatten er så 
viktig at vi må ta den like vel. Fokuset bør derimot flyttes fra legalisering av milde rusmidler 
til å redusere menneskelig lidelse hos brukere av tunge rusmidler og de som selger stoff på 
gata. 
 
Ordliste 
Avkriminalisering: Defineres ved at bruk og besittelse av definerte brukerdoser ikke er 
straffbart. Produksjon, import og salg er fortsatt ulovlig. 
Legalisering: Defineres som regel ut fra den nederlandske modellen, der cannabis i flere år 
har vært lovlig på lik linje som for eks. øl i Norge. Vil gjøre produksjon innenfor visse statlige 
retningslinjer og salg lovlig i spesielle salgssteder (populært kalt “coffee shops”). 
Regulering: Defineres veldig likt som legalisering, men kan variere i form. Den vanligste 
defineringen er strengt kontrollerte utsalgssteder (eks. vinmonopolet eller apoteker) og høy 
avgift på salg. Egen produksjon vil ikke være lovlig. 
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MDGs rusmiddelpolitikk 
I prinsipprogrammet står følgene under helse: 
“Miljøpartiet De Grønne ser rusavhengighet primært som et helseproblem, som må 
behandles som det uansett om rusmiddelet er lovlig eller ikke. Det er ikke kriminelt å 
ødelegge helsa si med tobakk, alkohol, eller for den saks skyld sukker – det bør gjelde alle 
rusmidler. Kriminalisering er tvert imot ofte et hinder for fornuftig behandling av de helse- og 
sosialfaglige aspektene ved rusavhengighet. Opplysning og annen innsats for å redusere 
skadevirkningene av misbruk, enten det dreier seg om tobakk, alkohol, medisin eller 
narkotika, må baseres på saklig informasjon og profesjonell medmenneskelig behandling.” 
 
I arbeidsprogrammet står følgene under helse: 
Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for:  
...avkriminalisering av personlig bruk av rusmidler, men ikke legalisert omsetning av flere 
stoffer enn i dag. 
...et langt sterkere ettervern for rusmisbrukere, med et mangfold av behandlingsmåter. 
...et anstendig liv for de som ikke greier å bli rusfrie, også når dette krever regulert medisinsk 
bruk av ellers ulovlige rusmidler. 
 
Prinsipprogrammet er hva MDG ønsker at skal gjøres på lang sikt, mens arbeidsprogrammet 
er de konkrete tiltakene vi ønsker gjennomført i denne stortingsperioden. 
 
Prinsipprogrammet fremstår for saksbehandlerne som tvetydig. Det kan virke som om MDG 
ønsker totallegalisering av alle stoffer, men avsnitt kan også leses som at brukere ikke skal 
straffes mens produksjon og omsetning fremdeles skal være ulovlig.  Felles for begge 
forståelser er at partiet ikke ønsker at brukere skal straffes. Programmet påpeker også at 
kriminalisering ikke har ført noe godt med seg. Både standpunktet om at brukere ikke skal 
straffes og at flere stoffer må omsettes lovlig er i tråd med det som forfektes av stadig flere 
eksperter internasjonalt, men som ikke kan sies å ha særlig oppslutning i norsk offentlighet. 
 
Prinsipprogrammet må leses i lys av arbeidsprogrammet. Det er mer restriktivt, og ønsker 
ikke å legalisere noen stoffer i denne stortingsperioden. MDG ønsker samtidig ikke å straffe 
brukere av noen rusmidler. Omsetningen vil med denne politikken være like ulovlig som før. 
Programmet modifiserer derimot dette i siste punkt hvor medisinsk bruk av ellers ulovlige 
stoffer nevnes. Dette vil gjelde det som omtales som heroinassistert behandling.  
 
Gjennomgående har MDG et menneskelig syn på brukere av rusmidler. Programmene tar ikke 
stilling til hva folk bør kunne utsette seg selv for, men er tydelig på at samfunnet må hjelpe de 
som pådrar seg avhengighet til tyngre stoffer. 
 
Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av Torvald Stoltenberg kom i 2010 med en rapport1 med 
22 forslag for å bedre narkotikapolitikken. Blant de viktigste forslagene var alternativ til 
straffeforfølgelse ved bruk og besittelse av narkotika til eget bruk, med behandling og 
oppfølging gjennom forpliktende ruskontrakter. Dette vil i praksis være avkriminalisering av 
bruk og besittelse. Det mest kontroversielle forslaget til tiltak er å gi heroin til de tyngste 
rusmisbrukerne, som en del av LAR-tilbudet (medisinsk behandling). 
 
Drøfting 
 

                                                
1	  http://www.regjeringen.no/upload/HOD/RappOmNarkotika_nettversjon.pdf	  
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Det er mange hensyn som gjør seg gjeldende når Grønn Ungdom nå skal ta stilling til hvordan 
vi mener rusmidler bør være regulert i samfunnet. På den ene siden er rusmidler skadelige, 
både for den som ruser seg og de rundt. Ingen som har blitt avhengig av et tyngre stoff vil 
mene det var et godt valg, og samfunnet bør derfor bidra til at så få som mulig blir avhengige 
av tyngre stoffer. Letter stoffer kan derimot ha virkninger som sammenlignet med alkohol 
ikke fremstår som like skadelig.  
 
Mildere stoffer - cannabis 
Cannabis har, som alkohol, både kortsiktige og kroniske skadevirkninger. Umiddelbart etter 
inntak av cannabis svekkes korttids- hukommelsen, motoriske ferdigheter reduseres og 
reaksjonsevnen svekkes.2 I tillegg til dette fører alkohol også ofte til voldelig og utagerende 
adferd, noe som ikke er tilfellet ved bruk av cannabis. Cannabis fører videre med seg mye av 
de samme risikoene som tobakksrøyking, som risiko for lungekreft. Der cannabis skiller seg 
fra alkohol og tobakk, er ved risikoen for psykiske lidelser. Det er påvist økt risiko for flere 
psykiske lidelser blant cannabisbrukere, men årsakssammenhengen er uklar.3 
 
Når rusmidler kriminaliseres skapes også et svart marked. I dette markedet har ikke 
“forbrukerne” noen beskyttelse og uoverensstemmelser løses ofte med vold siden det ikke er 
et alternativ å gå til politiet og rettssystemet. De som er involvert i produksjon og salg kan 
være utsatt for menneskehandel og har i ingen tilfeller noen sosiale rettigheter. 
 
Cannabis har også vist seg å føre til bruk av tyngre stoffer fordi brukere av cannabis ofte 
havner i samme miljø som brukere av tyngre stoffer og fordi stoffene omsettes på samme 
steder. Dette må ses i sammenheng med at cannabis er et kriminalisert stoff. 
 
De siste årene har det dukket opp nye kjemiske stoffer med samme ruseffekt som cannabis, 
men som kjemisk sett ikke er et cannabinol (som THC) men ett indol. Det vanligste av disse 
stoffene kalles JWH-018. De har ukjent skadeomfang, men er trolig kreftfremkallende. Disse 
stoffene lages delvis for å unngå forbudet mot cannabis og delvis for brukere av tyngre stoffer 
som ønsker cannabisrus, men som trenger sterkere doser enn de kan få ved bruk av 
konvensjonell cannabis. De sterkeste kunstige stoffene av denne typen er så sterke at 
konsekvensene bedre kan sammenlignes med tyngre stoffer. Disse føyes rutinemessig til 
oversikten over ulovlige stoffer et par måneder etter at de oppdages.  
 
Cannabis er det mest brukte ulovlige rusmiddelet i Norge. I 2010 oppgav 14,5 % av Norges 
voksne befolkning å ha prøvd cannabis. 1,6 % oppgav å ha brukt i løpet av de siste 30 dager.4 
 
Tyngre stoffer 
Bruk av tyngre stoffer som amfetamin, kokain og heroin, metamfetamin og lignende er sterkt 
helseskadelig både på kort og lang sikt.  
 
Siden 2005 har utviklingen i Norge gått i retning av at brukere av tyngre stoffer oppfattes som 
pleietrengende med bruk av metadon og Buprenorfin (subutex) (syntetiske stoffer som brukes 
i behandling av rusavhengige) og sprøyterom hvor man kan ha med eget stoff men få tilgang 
til rene sprøyter. Blant andre Venstre har tatt til orde for utdeling av heroin til de tyngste 

                                                
2,3	  SIRUS-‐Rapport	  nr.	  3/2010	  s.	  37,	  Statens	  institutt	  for	  rusmiddelforskning,	  Oslo	  2010	  
	  
4	  SIRUS-‐Rapport	  nr.	  3/2011	  s	  117,	  Statens	  institutt	  for	  rusmiddelforskning,	  Oslo	  2011	  
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brukerne. 
 
I 2010 oppgav 9,5 % av de mellom 15 og 30 år å ha prøvd amfetamin, kokain eller heroin. 2,5 
% hadde brukt et slikt stoff i løpet av de siste 30 dager.5 
 
Problematisering av behovet for nyregulering av rusmidler  
De senere år har synet på hvordan man håndterer rus endret seg. Siden tidlig på 2000-tallet 
har debatten endret seg fra en ren forbudslinje til det mer medmenneskelige. Familien 
Stoltenberg var åpne om Nini Stoltenbergs rusproblemer og i 2005 åpnet Norges første 
sprøyterom. Partiveteran Jan Bojer Vindheim skrev i 2001 i Dagbladet at ”Færre og færre 
tror at de eneste alternativene er enten total undertrykkelse med alle midler eller totalt 
frislepp uten noen form for regulering.6 
 
Bojer Vindheim viser videre til problemene med annen type kriminalitet som følger med når 
rusmidler blir kriminalisert og trekker parallellen til forbudstidens USA hvor alkohol ble 
forsøkt forbudt uten særlig hell.  
 
I Portugal er det gjort forsøk hvor et bredt spekter av tiltak er innført, blant annet at besittelse 
av brukerdoser av rusmidler ikke sendes til rettssystemet, men til en egen nemd for 
oppfølging. Rusmidler er langt på vei normalisert i dette systemet og erfaringene er at bruken 
av cannabis går opp, mens bruken av heroin går ned. Flere mennesker behandles og antallet 
dødsfall som følge av rusmidler går ned.7 
 
Modeller for regulering 
Oppsummert kan det tenkes flere modeller for regulering av rusmidler som alle har 
forskjellige positive og negative konsekvenser. 
 
* Fortsatt totalkriminalisering 
* Avkriminalisering av bruk, forbud mot salg og produksjon 
* Legalisering, regulering eller avkriminalisering av cannabis og fortsatt kriminalisering av 
tyngre stoffer 
* Totallegalisering av alle stoffer 
 
Arbeidsutvalgets mening  
 
Det moralske - er rusmidler greit? 
Bruk av selv milde rusmidler kan gi store personlige konsekvenser. Når en person har utviklet 
avhengighet og begynner å ta skade av rusbruk er personens reelle valgfrihet sterk svekket, og 
samfunnet må ta ansvar for behandling og oppfølging. Dette gjelder for eksempel alkohol, og 
derfor reguleres salg av alkohol strengt. Samtidig er det fullt mulig å bruke alkohol uten å få 
større problemer med det. Bland andre rusmidler, som cannabis og tyngre rusmidler, er det 
som beskrevet ovenfor vidt forskjellige skadevirkninger. Cannabis, som er det rusmiddelet det 
er mest nærliggende å sammenligne med alkohol, gir økt risiko for psykiske lidelser ved 
utstrakt bruk men fører ikke til den samme utagerende oppførselen og skadene som følger 

                                                
5	  SIRUS-‐Rapport	  nr.	  3/2011	  s	  120,	  Statens	  institutt	  for	  rusmiddelforskning,	  Oslo	  2011	  
6	  http://www.dagbladet.no/kultur/2001/11/06/293686.html	  
7	  The	  effects	  of	  decriminalization	  og	  drug	  use	  in	  Portugal,	  The	  Beckley	  Foundation	  Drug	  
Policy	  Programme,	  Briefing	  paper	  fourteen,	  2007	  
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med det. Selv om skadevirkningene er forskjellige, kan de sammenlignes når det gjelder 
alvorlighetsgrad. Samfunnet har derimot valgt å tillate alkohol under streng regulering, mens 
cannabis er forbudt i Norge i dag. 
 
Sammenlignbare skadevirkninger kan i seg selv ikke brukes for å legitimere endret politikk or 
cannabis. Fordi et rusmiddel som er lovlig også er skadelig, betyr ikke det at andre rusmidler 
bør bli lovlige av den grunn. Vi kan derimot konstatere at enkelte rusmidler er 
sammenlignbare og at det derfor ikke vil skade samfunnet og individer stort mer enn lignende 
rusmidler. Dette gjør at vurderingen av om milde rusmidler som cannabis bør være 
normalisert på lik linje med alkohol vil være vurderinger som langt på vei ligner. Relevante 
momenter er hvordan vi kan kontrollere forbruket, og hva som er konsekvensene av et illegalt 
marked. 
 
Den moralske vurderingen går to veier. På den ene siden er hensynet til personlig frihet og på 
den andre siden hensynet om å spare individer og samfunnet for rusmidlenes skadevirkninger. 
For alkohol er begge hensyn forsøkt ivaretatt igjennom strengt regulert lovlig omsetning på en 
måte som aksepteres av det jevne borger. Ønsket om personlig frihet til å bruke rusmidler er 
ikke avgjørende når det er spørsmål om å normalisere et nytt rusmiddel. Samtidig legitimerer 
ikke hensynet om å beskytte mennesker og samfunn full kriminalisering av cannabis. For 
tyngre stoffer gjør det derimot det (se nedenfor). Etter dette er det vanskelig å avfeie 
diskusjonen om milde stoffers plass i samfunnet som et moralsk spørsmål hvor det som er 
skadelig skal være forbudt. Fokuset bør heller være på skadebegrensning8; at politikken bør 
utformes med sikte på å i størst mulig grad redusere skadene ved rusbruk.  
 
Cannabis 
I dag omsettes store mengder cannabis i Norge, tilgjengeligheten har aldri vært større og det 
er helt urealistisk at politiet skal kunne reversere dette. For å vurdere om ny politikk er et 
gode eller et onde må man blant annet se på konsekvensene for det eksisterende markedet. 
 
I forskningen er det omstridt om bruken av cannabis vil øke dersom omsetningen flyttes fra 
det svarte markedet til et statlig monopolutsalg, men det legges her til grunn at det vil føre til 
noe økning. Det legges videre til grunn at det svarte markedet vil kollapse. Produksjonen vil 
besørges enten av staten selv, et legemiddelfirma eller andre anbudstagere. Dette vil effektivt 
slå beina under det svarte markedet. Smuglerruter vil legges ned, produksjonsanlegg i Norge 
og utlandet vil miste markedet og den organiserte kriminaliteten vil miste mye omsetning. 
Mennesker som produserer, transporterer og selger narkotika utnyttes grovt av bakmennene 
og de er ofte ofre for menneskehandel. Bakmennene vil ikke lengre ha noen motivasjon for å 
utnytte disse menneskene dersom markedet forsvinner. 
 
Det er i dag partiets poltikk at brukere av rusmidler ikke skal straffes, og i praksis straffes 
svært få av politiet og domstolene for besittelse av rusmidler til personlig bruk. Det anses som 
lite hensiktsmessig bruk av politiets ressurser og å ha lite virkning ovenfor brukerne. Dette er 
en positiv utvikling og arbeidsutvalget ønsker ikke bruk og besittelse av mindre mengder 
rusmidler bør straffeforfølges. Når bruk av rusmidler er mer eller mindre tillatt er det et 
paradoks at det legges til rette for at kriminelle kan fylle dette markedet med de negative 
konsekvensene det har for de involverte og de som opplever virksomheten i sitt nabolag. Det 
bør derfor ses på om det er mulig å besørge produksjon og salg på en måte som fjerner det 
svarte markedet. 

                                                
8	  http://en.wikipedia.org/wiki/Harm_reduction	  
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Arbeidsutvalget mener etter dette at antatt kun liten økning i forbruket holdt sammen med at 
den organiserte kriminaliteten på feltet vil opphøre, samt økt produktsikkerhet gjør at i tillegg 
til avkriminalisering av cannabis bør det innhentes mer kunnskap om regulert omsetning av 
cannabis og iverksettes prøveordninger for dette. Privat produksjon og omsetning skal 
fremdeles være ulovlig. Selv om arbeidsutvalget ser behovet for endring må slike endringer 
være vitenskapelig baserte. 
 
Tunge rusmidler 
Det er ikke mulig å bruke den samme argumentasjonen for tyngre rusmidler som for annabis. 
Disse, som amfetamin, kokain, heroin og metamfetamin, er sterkt avhengighetsskapende og 
skaper raskt store vedvarende problemer for brukeren. Arbeidsutvalget mener derfor tyngre 
narkotiske stoffer aldri bør omsettes lovlig. Det samme gjør seg derimot ikke gjeldende for 
behandling av misbrukere. Bruk av tyngre stoffer i behandlingen vil derimot bidra til et bedre 
liv for de som allerede er avhengige. For de tyngste brukerne er behandling assistert med for 
eksempel heroin det eneste verdige samfunnet kan bidra med. Det er viktig å understreke at 
behandling med ellers ulovlige stoffer ikke er legalisering så lenge det brukes som legemiddel 
under kontrollerte forhold. 
 
Når en person er avhengig av et tyngre rusmiddel er vedkomne syk. Vurderingen av hvilken 
behandling som er mest hensiktsmessig er av medisinsk art, og helsevesenet bør kunne velge 
behandlingsmåte fritt. Noen brukere kan hjelpes ut av avhengighet, mens andre ikke kan. 
Dersom avhengige umiddelbart får behandling, og denne omfatter bruk av ellers ulovlige 
stoffer når det er hensiktsmessig, vil det svarte markedet miste en kunde. Dersom 
helsevesenet fanger de opp tidlig, vil store deler av markedet forsvinne for selgerne. 
Motivasjonen for å rekruttere nye brukere vil også bli mindre når kunden like vel blir plukket 
opp av helsevesenet raskt. Dette kan kvele det svarte markedet på samme måte som regulert 
omsetning av cannabis. Her er det også viktig med en generell økning i ressursene som brukes 
for å hjelpe brukere.  
 
Arbeidsutvalget mener etter dette at tunge rusmidler fortsatt skal være forbudt å produsere og 
omsette annet enn som legemiddel, men at de samme stoffene må være tilgjengelige for 
helsevesenet. Personer med rusavhengighet må få tilbud langt raskere enn i dag. Behandling 
med tunge rusmidler må skje slik at kun pasienter får tilgang til rusmiddelet.  
 
Punkter til diskusjon 
 
* Hvilken grad av liberalisering av rusmidler kan Grønn Ungdom stå for? 
* Hvordan begrenser vi best skadene ved rusbruk? 
 
Forslag til vedtak 
 
Grønn Ungdom mener at: 
F1: …i tillegg til avkriminalisering av cannabis bør det innhentes mer kunnskap om regulert 
omsetning av cannabis og iverksettes prøveordninger for dette. Privat produksjon og 
omsetning skal fremdeles være ulovlig. Permanente endringer i lovgivningen på feltet må 
være vitenskapelig baserte. 
F2: …tunge rusmidler fortsatt skal være forbudt å produsere og omsette annet enn til offentlig 
godkjent behandling. Personer med rusavhengighet må få tilbud langt raskere enn i dag. 
Behandling med tunge rusmidler må skje slik at kun pasienter får tilgang til rusmiddelet.  



 

 7 

S A K S F R E M L E G G 

F3: Dette vedtaket er Grønn Ungdoms innspill til programprosessene i MDG 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Eriksen, AU-medlem 
Kristian Normand, internasjonal kontakt 
Pål Thygesen, generalsekretær 
 
 
Anbefalt videre lesning: 
Stoltenbergrapporten 
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/RappOmNarkotika_nettversjon.pdf 
 
Ytterligere lesning  
- Om cannabisbruk og psykisk helse: 
http://www.forskning.no/artikler/2004/mai/1083932850.41 
- Folkehelseinstituttets faktaark om cannabis: 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:
0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:52601::1:5647:8:::0:0 
- Overdose / Avhengighetsskala fra Wikipedia: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Drug_danger_and_dependence.png 
- Kronikk av Willy Pedersen om avkriminalisering: 
http://www.aftenbladet.no/meninger/Avkriminaliser-bruk-av-narkotika-
1851125.html#.T6qkUMXhfcd 
- Strøm-Erichsen og Storberget om Portogal-modellen: 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3966993.ece#.T6qlXsXhfcc 
- Anntall siktelser i 2010 
http://www.ssb.no/lovbrudde/tab-2012-03-28-02.html 
- Narkotika i rettsystemet (om SSBs manglende statistikk på området) 
http://www.fmr.no/narkotika-i-rettssystemet.4816622-164661.html 
- Siktelser for forbrytelser, etter type siktede og forbrytelsesgruppe. 2005. Prosent 
http://www.ssb.no/ssp/utg/200801/03/fig-2008-02-15-05.png 
- SIRUS - Hvor mange bruker eller misbruker narkotika i Norge? 
http://www.sirus.no/Hvor+mange+bruker+eller+misbruker+narkotika+i+Norge%3F.d25-
SMRbM4x.ips 
 
 
 
 
	  


