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Til  Landsmøtet  
Kopi  Landsstyret  
Fra   Anna Serafima S. Kvam, talsperson 
Dato  05.09.2016 
Saksnr.  GULM-2016- 

	  
	  

RUSPOLITISK PLATTFORM 	  
Bakgrunn  
	  
Grønn Ungdoms landsmøtet (GULM) ba i november 2015 Grønn Ungdoms landsstyre 
(GULS) om å behandle en Ruspolitisk plattform i løpet av året. En prosess for 
behandlinga av saken ble utmeislet på GULS-01 i januar 2016. GULS-02 behandlet et 
forslag til Ruspolitisk plattform i april. LS vedtok også da at plattformen skulle sendes 
til GULM-16 for endelig behandling. Landsmøtet får nå plattformen til behandling.  
 
NB! Dette saksframlegget inneholder noen vanskelige ord og begreper. 
Det ligger en ordliste inne i selve plattformen.  
 

Drøfting  
 
Det første saksframlegget Landsstyret mottok vedrørende denne saken stilte en del 
prinsipielle spørsmål knyttet til ruspolitikk. Dette var fordi saksbehandler mente det 
var nødvendig at landsstyret fikk diskutere en del grunnleggende etiske og juridiske 
problemstillinger tilknyttet ruspolitikken. Dette saksframlegget drøfter ikke på de 
samme grunnleggende spørsmålene som det forrige saksframlegget. Dette 
saksframlegget er heller ment som en balansert presentasjon av de konkrete 
forslagene som ligger i det vedlagte utkastet til Ruspolitisk plattfom.  Denne 
drøftingsteksten er derfor delt inn i avsnitt som samsvarer med kapittelinndelinga i 
selve plattformen. De som ønsker mer utfyllende bakgrunnsinformasjon kan med hell 
ta en kikk på saksframlegget tilhørende saken for GULS-01.  
 
Prinsipper 
For å kunne utlede gode virkemidler og tiltak i ruspolitikken må en ta utgangspunkt i 
noen solide prinsipper. Her drøftet landsstyret i januar ulike muligheter. Det var 
hovedsakelig tre alternativer landsstyret drøftet; 1) målet om rusfrihet som prinsipp, 
2) et liberalt prinsipp eller 3) skadereduksjon som prinsipp. Tradisjonelt sett har 
norsk rusmiddelpolitikk lagt seg på linje med det første prinsippet, og er blitt omsatt i 
virkemidler som tar sikte på å begrense tilgang på rusmiddel gjennom 
forbudspolitikk. Det liberale prinsippet er ofte brukt av de som argumenterer for å 
liberalisere ruspolitikken med mål om økt personlig frihet. Det siste prinsippet var det 
som landsstyret ytret et ønske om å legge vekt på; skadereduksjon. Det er også 
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Landsstyret sitt syn at skadereduksjon er et godt prinsipp i ruspolitikken som 
harmonerer med målet om et medmenneskelig samfunn (fra De Grønnes 
formålsparagraf). Når målet er skadereduksjon kan man innta en pragmatisk 
holdning til hvilke virkemidler man ønsker å bruke i ruspolitikken, og ha en konsistent 
argumentasjon selv om man på den ene siden f. eks argumenterer for å 
avkriminalisere narkotika og samtidig argumenterer for en strengere regulering av 
alkohol.  
 
Forebygging  
Landsstyret mener forebyggende er det viktigste vi kan utarbeide for å bekjempe 
rusavhengighet. Det å forebygge rusavhengighet er en veldig kompleks oppgave 
som krever innsats i skolepolitikk, helsepolitikk, frivillighetspolitikk og mye mer. 
Egentlig kan vi si at hele politikken vår bør kunne være rusforebyggende – vi ønsker 
tross alt å skape et godt og medmenneskelig samfunn! Målet må være at i et slikt 
samfunn så faller færre mennesker inn i rusavhengighet. Det blir derfor et 
prioriteringsspørsmål hvilke konkrete virkemidler vi ønsker å legge inn under 
kapittelet ”forebygging” i den ruspolitiske plattformen. Det er tross alt ikke plass til å 
legge inn hele arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne.  
 
Slik plattformen ser ut nå ligger det kun to punkter under kapitlet om forebygging. 
Ett som omhandler å sikre rusfrie fritidstilbud til ungdom i alle norske kommuner, og 
ett som omhandler å sikre trygge økonomiske rammer for Uteseksjonen. Spørsmålet 
er om det trengs mer? Er det for eksempel riktig å si noe om skoleverket under 
punktet om forebygging? Skal vi si noe om å bekjempe frafall på VGS? På den ene 
siden vet vi at det å holde unge i aktivitet, enten gjennom skole, praksis eller jobb, 
er forebyggende for rusavhengighet. På den andre siden kan vi virke litt fordomsfulle 
ved å legge inn et punkt om frafall på VGS under kapittelet om rusforebygging. Det 
kan tolkes som at vi sier ”pass på å ikke falle ut av skolen, for da kan du bli 
narkoman!”, for å sette det litt på spissen.  
 
 
Det juridiske  
 
1. Avkriminalisering 
Landsstyret har vurdert det dithen at dagens programpunkt vedrørende å 
avkriminalisere all bruk og besittelse av brukerdoser med narkotika bør bestå. Dette 
er fordi vi mener punktet harmonerer med prinsippet om skadereduksjon, målet om 
å møte den rusavhengige som pasient og med De Grønnes formålsparagraf. 
Dessuten vet vi at dagens rettsforfølgelse av rusavhengige er samfunnsøkonomisk 
svært kostbart.  
 
Samtidig finnes det argumenter mot å avkriminalisere bruk og besittelse av 
brukerdoser med narkotika. Noe forskning peker i retning av at risikoen for økt bruk 
ved avkriminalisering er tilstede. Det er en kjent sak at økt tilgjengelighet medfører 
økt bruk og økt bruk medfører økt misbruk. En avkriminalisering gjør ikke 
nødvendigvis tilbudet av narkotiske stoffer mer omfattende, men den mentale 
tilgjengeligheten kan øke – ved at sanksjoner for bruk og besittelse bortfaller.  
 
På den andre siden finnes det forskning og erfaringer fra andre land som peker på at 
forbud mot bruk og besittelse av brukerdoser har liten allmennpreventiv effekt. Det 
betyr at bruk av narkotiske stoffer kan stige og synke i befolkningen uavhengig av 
hvorvidt stoffene er forbudt eller ikke.  
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Oppsummert mener derfor Landsstyret at den skadereduserende og 
samfunnsbesparende effekten som avkriminalisering kan medføre veier tyngre enn 
risikoen for noe økt bruk. Er LS enig i det mon tro?  
 
1. Heroinassistert behandling  
Videre innstiller Landsstyret på å beholde programpunktet som foreslår å ta i bruk 
heroinassistert behandling overfor de tyngste brukerne. Forskningen på feltet og 
erfaringene fra land som Nederland og Portugal viser at heroinassistert behandling 
har skadereduserende effekt ved 1) å begrense antall overdosedødsfall og 2) bedre 
livskvaliteten til pasientene det gjelder.  
 
Landsstyret mener samtidig at sammenhengen mellom heroinassistert behandling og 
nedgang i overdosedødsfall _ikke_ skal overdrives. Nedgangen i overdosedødsfall i 
Portugal og Nederland må ses i sammenheng med den helhetlige ruspolitikken disse 
landene fører. Den inkluderer langt flere virkemidler enn det ene grepet som tilbud 
om heroinassistert behandling er.  
 
Det finnes argumenter mot å innføre heroinassistert behandling. Et av dem er at det 
å tilby heroin på resept på sett og vis er å ”gi opp” pasienten. Målet om komme ut av 
avhengighet legges til side. En kan spørre seg hvorvidt dette er moralsk akseptabelt.  
 
På den annen side tilbyr Norge allerede i dag legemiddelassistert behandling. 
Metadon og Subutex (tunge stoffer med lignende egenskaper som heroin) tilbys 
gjennom LAR. Å tilby heroinassistert behandling er i så måte bare en gradsforskjell 
fra dagens praksis, slik AU vurderer det. AU ber LS-representantene tenke over 
hvordan en skal veie det moralske i å ”gi opp pasienten” mot den skadereduserende 
effekten heroinassistert behandling kan ha. Hva skal vektlegges tyngst?  
 
3. Sprøyte og brukerrom  
Landsstyret mener det å tilby sprøyterom kan ha god skadereduserende effekt. På 
sprøyterommet er brukere under oppsyn av helsepersonell som kan bistå med 
helserådgivning og nødhjelp hvis overdoser inntreffer.  
 
Argumentet mot at kommunehelsetjenesten skal tilby sprøyterom er at det kan 
tolkes som en form for legitimering av narkotiske stoffer. Samtidig vet vi at årsakene 
til at mennesker finner veien inn i rusavhengighet er komplekse, men ikke først og 
fremst kan tilbakeføres til at folk finner det attraktivt å bruke narkotika pga. 
muligheten til stoffinntak i påsyn av offentlig helsevesen. Argumentene mot 
sprøyterom tar utgangspunkt i verdier heller en empirisk kunnskap om hva som 
virker skadereduserende. Landsstyret mener man ikke skal kimse av 
verdiargumenter. Miljøpartiet De Grønne er i høyeste grad et verdiorientert parti. 
Men vi mener i dette tilfellet at kunnskapen om hva som virker skadereduserende 
veier tyngst.  
 
Den samme avveiningen gjør at vi konkluderer med at det må tillates å bruke andre 
stoffer enn heroin og andre inntaksmetoder en injisering (bruk av sprøyter) i 
sprøyte/brukerrommene. I dag er det regjeringen som gjennom forskrifter i lovverket 
regulerer hvilke stoffer og bruksmåter som er tillatt på sprøyterom. Dagens norske 
sprøyterom (ett i Bergen og ett i Oslo) tillater kun heroin og tillater kun at heroinen 
injiseres. Problemet med dette er at brukere som benytter andre metoder enn 
injisering eller andre stoffer i stedet for eller i tillegg til heroin ikke kan benytte 
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sprøyterommet. Det betyr at det finnes en gruppe tyngre rusavhengige som 
sprøyteromtilbudet ikke fanger opp. Også her Landsstyret landet på at målet om 
skadereduksjon må veie tyngre enn risikoen for at noen opplever at narkotika 
legitimeres gjennom tilbudet. Vi er nysgjerrige på om LS er enige i denne 
konklusjonen og ber dere se på resonnementet vårt med kritisk blikk!  
 
4. Andre stoffer  
I det forrige saksframlegget om Ruspolitisk plattform ble det drøftet grundig både 
fordeler og ulemper ved legalisering og statlig regulert omsetning av cannabis og 
psykedeliske stoffer. I forlengelsen av diskusjonen Landsstyret hadde i januar har 
Landsstyret valgt å innstille på to forslag. Det ene er å utrede ulike modeller for 
statlig regulert omsetning av narkotiske stoffer som i dag er forbudt. Merk her to 
ting: 
 

1) vi har gått fra å foreslå å utrede modeller for statlig regulert omsetning av 
cannabis, til å foreslå å utrede modeller for statlig regulert omsetning av 
narkotiske stoffer som i dag er forbudt på et generelt grunnlag.  

2) dette er radikalt!  
 
Grunnen til at Landsstyret har valgt å innstille på dette forslaget er 1) selv om det er 
relativt radikalt å ville utrede legalisering av narkotiske stoffer, er det tross alt ikke 
det samme som å konkludere med at det er riktig å gjøre det. 2) Landsstyret mener 
det kan være inkonsistent å på den ene siden mene at hensynet til å bekjempe 
internasjonal kriminalitet og hensynet til skadereduksjon skal legitimere legalisering 
av cannabis – men ikke gjelde for andre stoffer.  
 
Vi mener samtidig at det er argumenter som taler mot å signalisere at vi ønsker en 
slik utredning. En slik utredning vil da ta for seg tunge narkotiske stoffer som er 
svært farlige og avhengighetsskapende og som vi ønsker å redusere utbredelsen av. 
Selv om en utredning i seg selv er relativt ”harmløs”, kan dette tas som et signal om 
at vi ikke mener det er moralsk problematisk at staten skal omsette tunge og farlige 
stoffer. Landsmøtet bør derfor spørre seg om de er villige å gå inn for en slik 
utredning? Bør forslaget omformuleres for å virke mildere? Skal vi heller begrense en 
slik utredning til enkelte navngitte stoffer (f. eks cannabis)?  
 
Landsstyret har i tillegg valgt å innstille på å gå inn for et forsøksprosjekt med statlig 
strengt regulert omsetning av cannabis. På den ene siden kan man si dette er 
unødvendig, all den tid vi foreslår en utredning av slike modeller i forslaget som er 
omtalt over. På den andre siden kan det tenkes at en utredning vil bli mer solid om 
den utarbeides parallelt med at det foregår et forsøksprosjekt på feltet. Hva tenker 
Landsmøtet?  
 
 
Behandlingstilbud  
I prinsippene som Landsstyret foreslår å legge til grunn for ruspolitikk slås det fast at 
rusavhengige først og fremst skal møtes av helsevesenet, som pasienter, og ikke 
som kriminelle. I dag har vi et omfattende behandlingstilbud for rusavhengige, 
samtidig som rusavhengige vitterlig er i en skvis mellom rettsvesen og helsevesen. 
Dessuten tilnærmer man seg rusavhengige på en litt annen måte enn andre 
pasientgrupper. Det er svært strenge kriterier for hvilke legemidler man kan gi 
rusavhengige i behandling, og pasienter som sprekker (på illegale stoffer) under 
behandling i LAR mister plassen.  
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Landsstyret mener det er ulike tiltak som er viktige for å bedre behandlingstilbudet 
for rusavhengige. De kan deles i to kategorier: den første handler om å bedre 
akuttilbud, den andre handler om å sikre et reelt godt tilbud, uavhengig av om det er 
avrusende eller substituerende behandling, og god samhandling mellom alle de 
enhetene i helsevesenet ruspasienter må forholde seg til .  
 
Et bedre akuttilbud dreier seg blant annet om å sikre et tilgjengelig 
akuttovernattingstilbud for rusavhengige. Landsstyret har landet på å foreslå at det 
skal være en nedre grense for antall akuttovernattingsplasser i de store byene. Er 
det andre politiske tiltak som bør foreslås for å bedre dagens akuttilbud?  
 
Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan en får på plass et sømløst tilbud som 
forebygger at ruspasienter faller ut av behandling f. eks mellom avrusing og 
rehabilitering, eller mellom rehabilitering og ettervern. Landsstyret har her landet på 
en, kanskje litt vag, formulering om å få på plass et forpliktende samarbeid mellom 
alle enhetene i helsevesenet og det frivillige, som behandler ruspasienter. Kan dette 
konkretiseres?  

 
Landsstyrets konklusjon 
 
Landsstyret mener plattformen fikk den bredden den trengte etter at den hadde 
vært til behandling både i Arbeidsutvalget og Landsstyret. Etter behandlingen i 
Landsstyret ble det lagt til et kapittel om alkoholpolitikk, samt utfyllende punkter om 
forebygging, behandling og regulering av rusbruk i det offentlige rom. Landsstyret 
mener plattformen slik den foreligger er dekkende og kan vedtas slik den foreligger. 
 

Landsstyrets vedtak  
 
F1: Ruspolitisk plattform vedtas slik den foreligger.  
 
Vedlegg: 1 – ”Ruspolitisk plattform”.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anna Serafima S. Kvam, 
Talsperson 
 
Oslo, 05.09.2016	  
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GRØNN UNGDOMS RUSPOLITISKE PLATTFORM 
	  

Vedtatt av landsstyret 01.05.2016 
 

Ordliste  
Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av 
narkotiske stoffer. Produksjon og omsetning vil fortsatt være forbudt.  
 
Legalisering: betyr at omsetning og eventuelt produksjon av narkotiske stoffer gjøres lovlig i en eller 
annen form. Merk at vi her kan snakke om alt fra fullt frislipp  til svært strengt regulert statlig 
omsetning.  
 
Regulering: betyr at produksjon, import og omsetning av narkotiske stoffer reguleres av 
myndighetene i en eller annen grad. Et eksempel på stoff som etter dagens politikk er strengt regulert 
av myndighetene er alkohol. Myndighetene regulerer stoffet med strengt reglement for skjenking, 
aldersgrenser, åpningstider etc.  
 
Uteseksjonen: kommunal enhet som driver oppsøkende feltarbeid overfor barn, unge og andre utsatte 
i gate og rusmiljøer.  
 
Narkotikaprogrammet med domstolskontroll: Prøveordning som ble etablert i år og går ut på at 
rusavhengige som dømmes for kriminelle handlinger (f. eks vinningskriminalitet) kan dømmes til å gå 
gjennom et behandlingsopplegg.  
 
Substituerende behandling: behandling av rusavhengige som går ut på å erstatte rusmiddel med 
andre stoffer.  
 
LAR: Forkortelse for ”Legemiddelassistert rehabilitering”. Norsk ordning for substitusjonsbehandling. 
Gjennom LAR kan rusavhengige få behandling mot opiatavhengighet med bruk av metadon eller 
buprenorfin.  

 

1. Prinsipper 
Rusmidler er samlebetegnelse på stimulerende, bedøvende og hallusinogene stoffer 
som bidrar til eller gir en opplevd rus i form av endret mental eller fysisk tilstand. Det 
omfatter både stoffer som i dag er lovlige, som koffein, sukker og alkohol og 
ulovlige, som cannabis, kokain og psykedeliske stoffer. I forlengelsen av dette mener 
Grønn Ungdom det bør etterstrebes å ha en nyansert ruspolitikk som behandler alle 
rusmidler individuelt.  
 
Rusavhengighet er et onde for individene som rammes, pårørende og samfunnet 
forøvrig. Dette gjelder både lovlige og inntil videre ulovlige stoffer. Å begrense de 
negative virkningene av rusavhengighet er en viktig politisk oppgave. De Grønnes 
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formålsparagraf inkluderer målet om et medmenneskelig samfunn. Et slikt samfunn 
er et samfunn hvor de negative virkningene av rusavhengighet bekjempes på en 
konstruktiv måte. Grønn Ungdom mener i forlengelsen av dette at det er viktig å slå 
fast hva som er målet med ruspolitikken, før en foreslår konkrete politiske tiltak.  
 
 
1.1 Målet med ruspolitikken er å tilrettelegge for at folk lever sunne, meningsfulle og 
gode liv i takt med å redusere lidelse og negative konsekvenser av rus og 
rusavhengighet. Når ruspolitikk skal utformes må̊ bade målet om målet om å 
begrense internasjonal kriminalitet og målet om å begrense lidelse uavhengig av livs 
og russituasjon tillegges vekt.  
 
1.2 Grønn Ungdom mener rusavhengige skal møte pasienter og ikke kriminelle. Det 
er ikke først og fremst politi og rettsvesen, men helsevesenet som har ansvar for å 
møte og gi rushavhengige hjelp.  
 
1.3  Grønn Ungdom mener det er viktig at ruspolitikken baserer seg på og lytter til 
forskningen på feltet. Det må være et mål å ha en ruspolitikk som behandler ulike 
typer rusmidler individuelt i tråd med nevnte forskning.   
 
1.4 Et resultat av tiltak som gjennomføres i tråd med målet om skadereduksjon vil 
kunne øke tilgjengeligheten til rusmidler i samfunnet. Grønn Ungdom skal være 
bevisst denne økte tilgangen, og mener gjennomføringen av tiltak må tilpasses for å 
minimere eventuell økt skade som følger med økt tilgang på rusmidler.  
 

 
2. Forebygging 
Det viktigste vi gjør som samfunn for å redusere de negative konsekvensene av 
rusavhengighet er å forebygge rusavhengighet. Grønn Ungdom mener dette er en 
oppgave som ikke kan isoleres til å omhandle ruspolitikken alene, fordi årsakene til 
at mennesker havner i rusavhengighet er svært komplekse.  God forebygging krever 
oppmerksomhet i skolepolitikken, helsepolitikken og politikk, arbeidslivs og 
frivillighetspolitikk. Under nevner vi noen av grepene Grønn Ungdom mener kan 
forebygge rusavhengighet.  
 
2.1 Rusfrie fritidsklubber er viktige arenaer for å forebygge rusavhengighet. Grønn 
Ungdom mener norske kommuner skal sørge for at alle ungdommer i sin kommune 
har rusfrie aktivitetstilbud utover idrett.  
 
2.2  Grønn Ungdom mener det må sikres forutsigbare rammebevilgninger til 
Uteseksjonen.  
 
2.3  Grønn Ungdom mener at en del av forebyggingen mot rusavhengighet bør være 
gjennom informasjon og skolering av omsorgspersoner. Dette er fordi ethvert barn 
burde ha riktige verdier om rusmidler allerede før ungdomstiden, noe 
omsorgspersoner har stor innflytelse på.   
 
2.4  Grønn Ungdom mener at en lavere terskel på psykisk helse-tilbud for unge er 
viktig for å forebygge rusmisbruk- og avhengighet.   
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2.5  I kommuner som i stor grad er rammet av rusavhengighet, skal kommunen 
legge til rette for at det er tilgjengelige informasjonsmøter som informerer ungdom 
om konsekvensene av forbudte rusmidler. Informasjonen skal være nøytral og 
objektiv, fordi enhver trenger informasjon både om skadevirkninger og positive 
konsekvenser rus kan ha. Dette er fordi barn og ungdom som utelukkende får 
negativ informasjon om rus kan føle seg lurt og blir fristet til å prøve rusmidler på 
grunn av dette.   
 
2.6. Hospitser bør unngås å legges i nærheten av skoler, barnehager og andre steder 
der unge oppholder seg.  

 
3. Det juridiske 
Fordi bruk av narkotika og besittelse av brukerdoser med narkotika i dag er forbudt 
møtes rusavhengige i dag med straff og sanksjoner som ikke bidrar til større 
sannsynlighet for rusfrihet eller bidrar til å redusere lidelse hos den rusavhengige. Vi 
vet i tillegg at det koster samfunnet store summer å rettsforfølge og fengsle 
rusavhengige uten at sannsynligheten for tilbakefall til rusbruk og kriminalitet synker. 
Derfor mener Grønn Ungdom at lovverket som omhandler ulovlige rusmidler må 
reformeres.  
 
3.1 Grønn Ungdom mener all bruk og besittelse av brukerdoser med narkotiske 
stoffer skal avkriminaliseres.  
 
3.2 Grønn Ungdom mener det skal tilbys heroinassistert behandling rusavhengige 
som etter konsultasjon med behandler/fagperson har funnet løsningen ideell.  
 
3.3 Grønn Ungdom mener det må være tillatt å opprette sprøyte/brukerom i alle 
kommuner.  
 
3.4 Grønn Ungdom mener forskriftene må endres slik at det blir tillatt å bruke andre 
metoder enn injisering og andre stoffer enn heroin ved sprøyte/brukerrommene 
 
3.5 Grønn Ungdom mener det bør gjennomføres en helhetlig utredning av 
samfunnsnytten ved legalisering og regulering av narkotiske stoffer som i dag er 
forbudt. Det bør utredes ulike modeller for statlig regulert omsetning av forbudte 
narkotiske stoffer. Vi vil ta stilling til eventuelle forsøksprosjekt med statlig regulert 
omsetning på bakgrunn av utredningen 
  
3.6 Grønn Ungdom mener det bør igangsettes et forsøksprosjekt med statlig regulert 
omsetning av cannabis via en statlig monopolordning.  
 
3.7 Grønn Ungdom mener det bør gjennomføres en grundig evaluering av å utvide 
Narkotikaprogrammet med domstolskontroll til ei permanent ordning på nasjonalt 
nivå 
 
3.8 Regulering av narkotikabruk i offentlig rom skal være strengere enn 
bestemmelsene i dagens tobakksskadelov.  
 
3.9 Grønn Ungdom mener at det skal tilbys cannabisbaserte preparater som 
legemidler til mennesker som etter konsultasjon med behandler/fagperson har 
funnet løsningen ideell. 
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4. Behandlingstilbud 
Behandlingstilbudet for rusavhengige skal være bredt. Både de som har et uttalt 
ønske om full avrusning, de som har akutt behov for psykisk eller fysisk helsehjelp og 
de som har behov for substituerende eller annen skadereduserende behandling skal 
møte et fordomsfritt offentlig helsehjelpstilbud. Dette uavhengig av om 
avhengigheten knytter seg til lovlige eller ulovlige stoffer. Det offentlige 
behandlingstilbudet skal være særlig tilpasset ekstra sårbare grupper som barn, 
unge, gravide og funksjonshemmede.  
 
4.1 Grønn Ungdom mener det må etableres en nedre grense for antall plasser til  
akuttovernatting i de store byene. 
 
4.2 Grønn Ungdom mener det må sikres en enkel overgang mellom avrusing, 
rehabilitering og ettervern. Det skal tilrettelegges for et tett samarbeid mellom LAR 
(Legemiddelassistert rehabilitering), ideelle organisasjoner som jobber med avrusing, 
kommunehelsetjenesten og NAV.  
 
4.3 Grønn Ungdom mener kriteriebaserte systemer for tildeling av ulike former for 
medikamentell rusbehandling må erstattes med helhetlig og fleksibel medisinsk 
vurdering hos kvalifisert behandler. 
 
4.4 Det skal tilrettelegges for å bygge oppholdsarealer med matservering for brukere 
av sprøyte/brukerrom i nærheten av sprøyte/brukerrom i alle kommuner hvor slike 
finnes. 
 
4.5 Grønn Ungdom mener statlige midler til behandling av rusavhengige skal tilfalle 
den kommunen hvor den rushavhengige oppholder seg og ikke der vedkommende er 
folkeregistrert.  
 
4.6 Helsevesenet plikter å gi grundig informasjon om legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) og graviditet til kvinner i reproduktiv alder som er aktuelle for 
LAR-behandling. Det skal tilbys gratis langtidsvirkende prevensjon til alle kvinner i 
reproduktiv alder som er aktuelle for LAR-behandling. 
 
4.8 Grønn Ungdom mener natur-, musikk- og dyreterapi må være en del av 
avrusningstilbudet. 
 
 

5. Alkoholpolitikk  
 
5.1 Grønn Ungdom mener dagens restriktive linje i den norske alkoholpolitikken bør 
bestå. 
 


