
Om lovgrunnlaget knyttet til bruk 

og besittelse av narkotika,

om forskjellen på legalisering

og avkriminalisering,

og noen erfaringer fra legalisering

i USA



Rapport til oppfølging av Stoltenbergutvalgets forslag om alternative straffereaksjoner

og forenklet behandling (nemd)

”Gruppen skal utrede grunnlaget og mulighetene for alternative reaksjoner, 

og foreslå konkrete tiltak for oppfølging og eventuelt behandling.»



Straffens formål og funksjon 

• Straff - er et onde som staten tilføyer en lovovertreder i den 

hensikt at det skal føles som et onde 

• Absolutte straffeteorier tar utgangspunkt i straffen som 

gjengjeldelse.

• Relative straffeteorier vektlegger bruk av straff med de positive 

fremtidige virkninger som kan oppnås 

• I Norge straffer vi ikke for å hevne.



Straffens formål

….. må være å styre atferd i fremtiden, og herigjennom å bidra til 

et samfunn og en sameksistens som en ut fra gjeldende 

verdiprioriteringer anser som ønskelig. Selve straffeinstitusjonen 

har således forebyggelse – prevensjon som sitt formål. 

Prevensjonsformålet er dobbelt: å forebygge uønsket atferd og å 

forebygge sosial uro i kjølvannet av uønsket atferd som likevel 

måtte skje.” 

Ot.prp. Nr. 990 (2003-2004)



Straffens tilsiktede virkninger

• Individualpreventive

• allmennpreventive

• opprettholdelsen av den sosiale ro. 



Straff og behandling

• En viktig målsetting med samfunnets reaksjoner overfor 

lovbrytere er rehabilitering og dermed forebygging av ny 

kriminalitet. I denne sammenheng står behandling sentralt. 

• Synet på behandling som del av straffegjennomføringen er 

omstridt, både faglig og politisk.



Gjeldende rett 

• Norge har ingen egen narkotikalov. 

• All illegal befatning med narkotika dekkes av Straffeloven (lov 

20 mai 2005 nr. 28), med unntak av bruk og besittelse av 

mindre kvanta til egen bruk, som straffes i henhold til lov om 

legemidler mv. av 4. desember 1992 (legemiddelloven)

• Det er ”spredningen av narkotika i befolkningen med derav 

følgende narkotikamisbruk man er interessert i å forhindre”



Barnekonvensjonens Artikkel 33 - Om narkotika

«Alle barn skal beskyttes mot narkotika.»

• Barneombudet:

Narkotika er ulovlig i Norge. Alle barn og unge skal beskyttes 

mot narkotikasalg og bruk av narkotika. Du skal lære om hva 

narkotika er og hvorfor det er farlig og ulovlig. Du har rett til å 

få hjelp hvis du begynner med narkotiske stoffer



Kapittel 23. 

Vern av folkehelsen og et ytre miljø

• § 231. - Narkotikaovertredelse

• «Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig 

tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller 

overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven 

§ 22 er å anse som narkotika.

• Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel 

inntil 1 år.». 



Kapittel 23. 

Vern av folkehelsen og et ytre miljø

• § 232. - Grov narkotikaovertredelse

• Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av 
om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på

• a) hva slags stoff den gjelder,

• b) mengden, og

• c) overtredelsens karakter.

• Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel 
fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel 
inntil 21 år idømmes.

• Uaktsom grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år.



Legemiddelloven – Kap. VIII. Narkotika 

• § 24 første ledd, jf. § 31 annet ledd 

• «Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller 

å bruke narkotika ….»

• Dette innebærer at inntak av stoff som er oppført på 

narkotikalisten bare er lovlig når inntaket skjer i samsvar med 

gyldig resept. 



Legemiddelloven – Kap. VIII. Narkotika 

• Strafferammen for overtredelse er bot eller fengsel inntil 6 

måneder. 

• Bakgrunnen for at besittelse av narkotika strafferettslig er satt i 

sammenheng med selve bruken, er at det ble ansett upraktisk 

å ha to ulike strafferettslige virkninger for noe som omhandler 

samme forhold 



Grensen mellom 

oppbevaring og besittelse

• - trekkes slik at legemiddelloven straffer den rent midlertidige 

besittelse som er forbundet med egen bruk(?) 

• Besittelse ut over dette regnes som oppbevaring. Gjelder det 

derimot et større kvantum, vil besittelsen være å anse som 

oppbevaring uavhengig av om stoffet er beregnet på salg eller 

egen bruk.

• Det foreligger på samme måte oppbevaring også ved mindre 

kvanta dersom stoffet er beregnet på videresalg



Avkriminalisering, legalisering og 

nedkriminalisering 

• Avkriminalisering innebærer at straffetrusselen fjernes. Likevel 

vil de aktuelle handlingene fremdeles være forbudt, og kan 

eventuelt møtes med administrative sanksjoner. 

• Legalisering innebærer at lovforbudet fjernes, og det etableres 

et legalt marked for omsetning, gjerne underlagt lovregulering 

og restriksjoner. 

• Nedkriminalisering på sin side innebærer at straffenivået 

reduseres eller at gjeldende straffereaksjoner erstattes med 

mindre inngripende reaksjonsformer. 



Portugal

• I 2001 avkriminaliserte Portugal bruk av narkotika, herunder 

også erverv og besittelse til egen bruk. Det sondres ikke 

mellom forskjellige former for narkotika. Egen bruk er i loven 

definert som et omfang tilsvarende gjennomsnittlig personlig 

bruk i 10 dager. Andre former for befatning, slik som innførsel, 

salg og oppbevaring, er straffbart etter de samme regler som 

tidligere. 



Overtreder henvises til nemd

• Loven opprettholder et forbud mot bruk av narkotika. Brudd på 

loven behandles imidlertid ikke i straffesakssporet. Politiet 

henviser overtredere til en tverrfaglig nemnd, hvor man etter 

praksis blir innkalt innen 72 timer etter henvisningen.  

• En faglig team utreder saken for rask behandling i nemda, og 

følger opp nemdas beslutning. 



Nemda ilegger reaksjon

• Nemnda kan ilegge reaksjoner i form av advarsel eller bot, 

samt et spekter av særreaksjoner, herunder samfunnstjeneste, 

rettighetstap og meldeplikt. 

• Bot er ansett som en siste utvei, og kan heller ikke benyttes 

overfor rusavhengige. 



Regjeringsoppnevnt utvalg skal utrede for 

evt. avkriminalisering i Norge

• Utvalget skal forberede gjennomføringen av regjeringens 

rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og 

besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra 

justissektoren til helsetjenesten.

• Utvalget skal utrede og foreslå en modell for å oppnå formålet 

med rusreformen.



Forholdet til menneskerettene og 

barnekonvensjonen

• Utvalget skal utrede, og foreslå nødvendige lovendringer for å 

gjennomføre reformen i form av konkrete lovutkast. I arbeidet 

inngår også utredning av de foreslåtte endringenes forhold til 

Norges folkerettslige forpliktelser, blant annet FNs 

narkotikakonvensjoner og menneskerettighetene.



Forslaget vil bygge på erfaringer

• Utkast til regelverksendringer og organisering må legge til rette 

for rolleavklaring og god samhandling mellom politi og 

påtalemyndighet, kommunal helse- og omsorgstjeneste, 

spesialisthelsetjeneste samt andre relevante aktører



Utvalget skal blant annet utrede

• Mengde illegale rusmidler som skal falle inn under definisjonene av bruk og 

besittelse til eget bruk

• Hvilke tilbud/sanksjoner som skal gis ut ifra den enkeltes livssituasjon, 

alvorlighetsgrad av rusproblem og individuelle behov, herunder

– overfor brukere som gjentatte ganger bryter forbudet om bruk og besittelse til 

eget bruk

– overfor bruker som ikke følger opp de tilbud/tidligere sanksjoner som er gitt

– om forsøk på anskaffelse av illegale rusmidler til eget bruk skal inngå i 

modellen.

– hvorvidt og i så fall på hvilken måte, dagens alternative straffereaksjoner, 

vilkår ved påtaleunnlatelse mv, som benyttes ved bruk og besittelse til eget 

bruk skal inngå i modellen



Legalisering

• Er det på tide å legalisere cannabis i Norge?

• Bruken av cannabis øker blant Oslo-ungdom. Mye tyder på at det er 

kriminelle gjenger som nå står bak mye av salget. Bør vi legalisere 

cannabis for å unngå at mange unge finner veien inn i kriminalitet?

• Økt bruk innebærer at den illegale økonomien rundt hasj i Oslos 

ungdomsmiljøer blir større, og at stadig flere ungdommer kommer i kontakt med 

kriminelle miljøer.

• – Hvis denne økonomien kobles opp mot de nye gjengene, som vi åpenbart nå 

ser, så vil det bli potensielt mer voldelige og kriminelle grupper rundt dem. Og 

hvis cannabis blir en viktig del av inntektsstrømmen til disse gjengene, vil 

kulturen hardne til, mener Pedersen.











Marihuana produksjon er sterkt voksende og «skaper» mange 

arbeidsplasser. I følge Aftenposten arbeider 3 ganger flere 

med cannabis enn kull i USA. Inntekter fra cannabis økte i 

Washington fra 49 mill. dollar i 2014 til 1474 mill. dollar i 2017.





Sterk økning av arrestasjoner for illegal distribusjon



SAMSHSA – rapport 2017 (nov18)

Substance Abuse and Mental Health Administration

• Colorado, som var første stat som legaliserte bruk, besittelse 

og produksjon* av Marihuana, har størst antall debuterende i 

aldersgruppa 12-17 år og lavest skår i US på spørsmål om det 

er knyttet risiko til bruk av Marihuana.

• Nøkkelfunn:

– I 2017 var bruk av Marihuana siste mnd. blant 12-17 åringer 

høyest i Vermont med 10,75%, og Oregon med 10,35%

– I 2017 var bruk av Marihuana siste år blant 12-17 åringer 

høyest i Vermont med 17,88%, og Oregon 17,01%

– Også Washington, D.C og California hadde betydelig økning



Fordeling i stater som har legalisert vs ulovlig
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Cost of Marijuana Legalization Far Outweighs Tax Revenues

(Denver, CO) – Today,(19.11.18) a new 

study on the impact of marijuana 

legalization in Colorado conducted by 

the Centennial Institute found that for 

every one dollar in tax revenue from 

marijuana, the state spends $4.50 as a 

result of the effects of the 

consequences of legalization.

http://www.ccu.edu/centennial/policy-briefs/marijuana-costs/


Regjeringen utreder avkriminalisering, 

ikke legalisering

• og - ingen land har legalisert bruk av cannabis med lavere 

aldersgrense enn 18 år.

• Å snakke med ungdom om legalisering – i et perspektiv der 

samtalen egentlig handler om (å få)  aksept for bruk av 

Cannabis, fører ingen videre.

• Det er vår jobb, på en respektfull måte, å pense samtalen inn 

på temaer som ungdommen selv kan utvikle mot egen 

utvikling.   



https://learnaboutsam.org/learn-more/

https://learnaboutsam.org/learn-more/

