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Til fylkeskommuner
og Oslo kommune
Narkotikaprogram med domstolskontroll har blitt permanent og landsdekkende –
henvendelse vedrørende kontakt mellom fylkeskommune og friomsorgskontor
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) har blitt landsdekkende og permanent etter å ha vært
pilotprosjekt i Bergen og Oslo siden 2006. ND er en alternativ strafferettslig reaksjon for narkotikamisbrukere
som har behov for rehabilitering. Formålet med reaksjonen er å forebygge ny kriminalitet og fremme
rehabilitering gjennom samordning av hjelpe- og behandlingstilbud. Målgruppen for ND er rusmisbrukere som
er motivert for å gjøre noe med sine utfordringer. Saksomfanget i ND er lite. I 2016 var det til sammen 26
personer som ble dømt i Bergen og Oslo. Alternativet til deltakelse i ND er fengselsstraff uten vilkår.
Organisering av ND
ND kjennetegnes av forvaltningssamarbeid basert på samordning og tilrettelegging for anvendelse av
eksisterende hjelpetiltak i domfeltes nærområde. Gjennomføringen av dom har i prosjektperioden vært knyttet
til et dagsenter der innholdet har vært lagt til rette for av en tverrfaglig gruppe sammensatt av sosialtjenesten i
kommunen, opplæringssektoren, spesialhelsetjenesten og kriminalomsorgen. ND-teamene i Bergen og Oslo vil
i fortsettelsen videreføres som ressurssentre, mens det i landet for øvrig vil være Friomsorgen som står
ansvarlig for å koordinere arbeidet med rehabilitering i den enkelte sak. Formålstjenlig kontakt med lokale
samarbeidspartnere blir sentralt i ordningen.
Vesentlige faktorer i rehabiliteringsarbeidet
Mye tyder på at utdannelse, arbeid og bolig for denne målgruppen er vesentlige faktorer for å redusere
tilbakefall til rus og kriminalitet. Skolegang, arbeidsdeltakelse og arbeidstrening er derfor viktige tiltak i ND. I en
oppfølgingsstudie (Sirus) av 115 av de første klientene, slås det fast at 80% av de som gikk på skole fullførte NDprogrammet. Deltakelse i skole kan dermed anses som en betydelig suksessfaktor i rehabiliteringsarbeidet –
som en faktor for å kunne klare seg i et moderne samfunn og for å kunne skape varige prososiale relasjoner.
Opplæringstilbudet i ND – fylkeskommunens rolle
Fra 2011 har opplæringsdelen i ND-teamene lagt under Fylkesmannen i Hordaland, med midler over
statsbudsjettet til en pedagogressurs hvert sted. Det er Hordaland fylkeskommune og Oslo kommune som har
hatt, og som fortsatt vil ha det faglige og pedagogiske ansvaret for opplæringsdelen i ressurssentrene i Bergen
og Oslo.
Når det gjelder opplæringstilbudet i ND øvrige steder i landet, vil Fylkesmannen i Hordaland oppfordre til at det
opprettes kontakt mellom fylkeskommune og friomsorgskontor. Dette er med tanke på etablering av
samarbeid rundt kandidater i ND som har rettigheter til tjenester og tilbud som fylkeskommunen har ansvar for
– eksempelvis informasjon og veiledning om utdanningsveier, opplæring i henhold til opplæringsloven og
vurdering av behov for realkompetansevurdering.
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål knyttet til utrulling av ND, kan prosjektleder (Kriminalomsorgsdirektoratet) Ingunn Seim
kontaktes:
Telefon: 971 46 320
E-post: Ingunn.Seim@kriminalomsorg.no

Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51

Utdanningsavdelinga
Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr: 974760665

E-post:
postmottak@fmho.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland

Med hilsen

Anne K. Hjermann
Utdanningsdirektør

Terje Røstvær
Seniorrådgiver
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