
OSLO POLICE DISTRICT

Politiets forebyggende arbeid

I dagens lovverk

Jan Erik Bresil
Politioverbetjent



Vår filosofi !



Hvor mange har brukt Cannabis i 

løpet av livet? 

ESPAD 2015



Hvor mange har brukt narkotika i 

løpet av livet? ESPAD 2015. 

Inkluderer Cannabis, Cocaine, Crack, 

Ecstasy, LSD/Hallusinogene, Heroin, GHB



“In sum, this leads to the conclusion that 

Norway appears to be a low-prevalence 

country when it comes to substance use in 

comparison with other ESPAD countries.”

ESPAD 2015



Hvorfor jobber politiet med forebyggende arbeid?

• Politiloven § 1 – Ansvar og mål
Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et 
ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes 
rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

• Politiloven § 2 – Politiets oppgaver
Forebygge kriminalitet… Avdekke og stanse kriminell virksomhet…

• Politiloven § 6 – Hvordan polititjenesten skal utføres
Mål søkes nådd gjennom opplysning, råd, pålegg… eller forebyggende tiltak.



Besittelse og bruk

• Legemiddelloven § 24 jvf § 31 – bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler

Tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar

• Straffelovens § 231 – Med bot eller fengsel inntil 2 år 

• Straffelovens § 232 – Med fengsel inntil 10 år (Opp til 21 år hvis  særdeles skjerpende)



Politiets verktøykasse

• Bekymringssamtale

• Melding til barnevernet, sosial- og helsevesenet

• Ransaking

• Kroppslig undersøkelse (Urinprøver etc)

• Pågripelse

• Straffereaksjoner

• Alternative straffereaksjoner

• «Rullebladet»
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Tilstedeværelse i miljøet
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Når de voksne svikter



• Hva er en ruskontrakt?

• Hvem får tilbud om ruskontrakt i dag?

• Tre modeller

− Ruskontrakter som reaksjon på en straffesak med kun rustesting 

− Ruskontrakter som reaksjon på en straffesak med rustesting og annen 
oppfølging 

− Frivillige ruskontrakter utenom straffesaker 



Most studies suggest that outcomes for those who are legally pressured to enter 

treatment are as good as or better than outcomes for those who entered 

treatment without legal pressure. Individuals under legal pressure also tend to 

have higher attendance rates and remain in treatment for longer periods, which 

can also have a positive impact on treatment outcomes.



Nordlandsforsknings evaluering av ungdomsstraff

«Slike saker er også utfordrende fordi den enkelte ungdom ofte ikke innser at 
det han/hun driver med kan være problematisk. Vedkommende erkjenner 
heller ikke at han/hun har et rusproblem, eller at bruk av rusmidler går ut 
over andre enn dem selv»

«Flere av ungdommene bemerker også at en viktig grunn til å holde seg 
rusfri, er utsikten til å kunne få førerkort etter ett år.»

«rustester trekkes frem som det mest positive ved straffegjennomføringen. Å 
få rusen ut av kroppen og å kjenne hvordan det føles, har vært avgjørende. 
For flere ville ikke dette ha vært mulig uten kravet om hyppige rustester.»





Evaluering av ruskontrakter

• Flinkiser og Dropouts (Lien & Larsen, 2015)

• En community-psykologisk studie av endringer etter forebyggende 
intervensjon (Blestad & Engen, 2015)

• Evaluering av TIUR-modellen i Ringsaker -Tidlig Intervensjon – Unge og 
Rus. (Baklien & Bye, 2017)

• Evaluering av ungdomsstraff ved Nordlandsforskning 2019
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