
Ungdom og cannabis
Fred Rune Rahm

… og litt om rusreformen



Triune brain

● Fysiologiske 

funksjoner

● Basale drifter og 

reaksjoner

● Det  rasjonelle og 

tenkende jeg



● Kontroll og oversikt (inkl. 

ruskontroll)

● Skille mellom rett og galt

● Avgjøre konsekvenser av 

handlinger

● Ordne i motstridende tanker

● Planlegging og målstyring

● Sosial atferd og sosial 

læring

● Høyere kognitive funksjoner

● Tolkninger av følelser og 

inntrykk

● Lager "historien om meg 

selv"

● Bestemmer hva som er 

verdt å huske og ikke huske
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Forslaget til rusreform



Litt om begreper

● Legalisering
○ Det blir lov å bruke narkotika (eventuelt på noen betingelser)

● Avkriminalisering
○ Det er forbudt å bruke narkotika, men personlig bruk skal ikke i strafferegisteret

○ Personlig bruk innenfor visse grenser kommer ikke på rullebladet

● Depenalisering
○ Det er forbudt å bruke narkotika, det registreres på rullebladet, men det er ingen straff



Utgangspunktet
Avhengighet er en sykdom, og 

sykdom skal ikke straffes

De som er syke skal få helsehjelp, 

og ikke straff



Terskelverdier for personlig bruk

● To gram heroin.

● To gram kokain.

● To gram amfetamin.

● 10 gram cannabis.

● 0,5 desiliter GHB, GBL, og 1,4-butandiol.

● Én lapp/«syreblotter» LSD

● Ett milligram LSD som rent virkestoff.

● 0,5 gram MDMA.

● 20 gram sopp inneholdende psilocin/psilocybin.

● 15 rusdoser legemidler.

● 500 gram khat

● 15 gram cannabis

● Fem gram heroin.

● Fem gram kokain.

● Fem gram amfetamin.

● Én desiliter GHB, GBL, og 1,4-butandiol.

● Tre lapper/«syreblottere» LSD

● To milligram LSD som rent virkestoff.

● Étt gram MDMA.

● 50 gram sopp inneholdende psilocin/psilocybin.

● 25 rusdoser legemidler.

● Én kilo khat.



Reaksjoner

… politiet skal kunne pålegge å møte hos 

en kommunal rådgivende enhet for 

narkotikasaker. Manglende oppfyllelse av 

en slik oppmøteplikt skal kunne føre til 

ileggelse av et administrativt gebyr. 

Gebyret skal kunne ilegges av kommunen 

og utgjøre 2 rettsgebyr (2398 kroner). 

Gebyr skal ikke kunne ilegges dersom det 

vil være urimelig tyngende sett i lys av 

overtrederens økonomiske situasjon og 

livssituasjon for øvrig.

Erverv og innehav av narkotika til egen bruk 

av en mengde narkotika som overskrider 

den nedre terskelverdien, skal etter forslaget 

utgjøre straffbar befatning med narkotika. 

Etter departementets syn bør 

påtalemyndigheten normalt reagere med 

påtaleunnlatelse med vilkår hvis den 

straffbare befatningen med narkotika er til 

egen bruk og ikke overskrider den øvre 

terskelverdien. Det foreslås en særregel i 

straffeprosessloven som regulerer bruk av 

påtaleunnlatelse i slike tilfeller. 

Bestemmelsen åpner for at det kan settes 

som særvilkår for påtaleunnlatelsen at 

siktede etter innkalling møter hos den 

rådgivende enheten for narkotikasaker



Behovet for en rimelig grad av 

håndheving av forbudet mot 

narkotika, også etter rusreformen 

tilsier at politiet må kunne benytte 

egnede virkemidler for å avdekke 

ytterligere opplysninger i tilfeller der 

det er tilstrekkelig grunn til å tro at 

en person har ulovlig befatning med 

narkotika



Enhver endring av ruspolitikken er 

eksperimentell



Kunnskapsgrunnlaget

På tross av påstander er kunnskapsgrunnlaget relativt spinkelt, og i alle fall når 

det kommer til relevans for situasjonen i Norge.

De fleste parter i debatten har en egeninteresse i utfallet, så i hvilken grad vil 

denne egeninteressen påvirke faglige argumenter?



Ikke-bruk AvhengighetRisikosone

Trussel om straff virker                  Trussel om straff virker mindre         Trussel om straff virker ikke



Hva skal vi så 

mene?

● Verdivalg

● Vektlegging av argumenter

● Begge sider har gyldige 

argumenter

… og hvordan skal dette 

formidles og kommuniseres


