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”Politiet skal ikke løpe etter slitne narkomane for å pynte på oppklaringstallene sine.” 
   - Riksadvokat Tor-Aksel Busch til Dagsavisen, 20. januar 2014. 

 
 

 

1 Innledning 
1.1 Problemstilling 
 
Uttalelsen ovenfor belyser en av de mange sidene av den verserende debatten om 
hvordan narkotikakriminalitet skal håndteres i Norge i dag. Utfordringene knyttet til 
bekjempelsen av narkotikakriminalitet er mange, og spenner fra bøtesanksjonering av 
besittelse og bruk, via mer alvorlige lovbrudd knyttet til eksempel oppbevaring og 
videresalg, til grove forbrytelser begått av eller for profesjonelt organiserte bakmenn.  
 
Avhengig av hvor alvorlig narkotikaforbrytelsen er, kan det i dag reageres på ulike 
måter innenfor strafferettspleien. I mange tilfeller vil en reaksjon i form av betinget 
eller ubetinget fengselsstraff anses å være en uforholdsmessig og mindre hensikts-
messig reaksjon, slik det ovennevnte sitatet kan antyde. Regjeringen har i sin opp-
trappingsplan for rusfeltet gitt tydelig uttrykk for at det er ønskelig med et sett av uli-
ke reaksjonsmuligheter.1 Om dette uttales det at: 
 
”I den forbindelse må også effekten og rehabiliteringsverdien av tradisjonell fengselsstraff 
overfor personer med narkotikaproblemer, som ofte i tillegg har betydelige somatiske og 
psykiske lidelser, vurderes. Ved valg av reaksjonsform og straffeutmåling må det også skilles 
mellom unge og/eller førstegangsovertredere og personer som har et omfattende narkotika-
problem”.2 
 
I etterkant av den såkalte ”Plata-aksjonen” våren 2002, hvor omkring 300 personer 
ble arrestert, hvorav omkring 130 selv var rusavhengige, konkluderte en evaluerings-
rapport3 med at aksjonen bare var delvis vellykket. Dette skyldtes både at nye miljøer 
etter kort tid ble etablert på nytt, samtidig som det ble påpekt at politiet kun hadde 
begrensede muligheter til å hjelpe den enkelte rusavhengige til videre behandling.4 
Det ble fremhevet at først når man hadde fått opprettet tilgang til tilstrekkelige be-

                                                
1  Prop. 15 S (2015-2016) s. 25. 
2  Samme sted. 
3  SIRUS (2006), gjengitt i Stoltenberg m. fl. (2010) s. 21 
4  Stoltenbergutvalget s. 21. 
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handlings- og hjelpetilbud til de avhengige, kunne innsatsen konsentreres om selgerne 
som det bakenforliggende problemet.5 
 
”Det bakenforliggende problemet” er et sentralt stikkord for denne avhandlingen. Den 
handler om valget av reaksjonsform for narkotikarelatert kriminalitet. Formålet med 
oppgaven er å belyse betydningen av rehabiliteringshensyn som moment ved straff-
utmålingen i saker som gjelder narkotikarelaterte lovbrudd. Rekkevidden av nettopp 
dette begrepet, ”narkotikarelatert kriminalitet”, er av betydning for de faglige av-
grensningene. Begrepet skal derfor defineres nærmere under punkt 1.4. Her skal også 
vinklingen begrunnes nærmere. 
 
Den følgende analysen tar sikte på å undersøke hvilken vekt domstolene, hovedsake-
lig Høyesterett, tillegger rehabiliteringshensynet ved straffutmålingen i saker om nar-
kotikarelatert kriminalitet.  
 
Problemstillingen blir å analysere hvor klar og tydelig den tiltaltes rehabiliteringssi-
tuasjon må fremstå for å bli utslagsgivende ved valget av straffereaksjon. 
 
1.2 Bakgrunn og aktualitet 
Problemstillingen har som nevnt sin bakgrunn i den gradvise fremveksten av, og de-
batten om, alternative straffereaksjoner for narkotikalovbrudd. I løpet av de siste 20-
30 årene har samfunnsstraffen, og senere også narkotikaprogram med domstolskon-
troll6, gradvis befestet sin posisjon som alternativer til ubetinget fengselsstraff for 
narkotikarelatert kriminalitet.  
 
Begrunnelsen for alternative straffereaksjoner for disse lovbruddene er ønsket om å 
forebygge gjentagende kriminalitet gjennom å fremme rehabilitering av de domfelte.  
Det kan synes som om ”økt kunnskap både om hva som disponerer for kriminell virk-
somhet og om hvordan straff virker, har avdekket et behov for nye reaksjoner. Sam-
men med et endret syn på hvor strengt det er rettferdig og nødvendig å straffe, har 
dette gjort det ønskelig å finne alternativer til bruk av ubetinget fengsel, samtidig som 
hensynet til samfunnsbeskyttelsen og allmennhetens oppfatning om en rettferdig reak-
sjon ivaretas”.7 
 

                                                
5  Samme sted. 
6  Heretter ”ND” eller ”narkotikaprogrammet”. 
7  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 2.2.5. 
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Det er nettopp behovet for en reell og varig rehabilitering som gjør innfallsvinkelen 
vedrørende narkotikadomfelte interessant for denne avhandlingen. Samfunnsutvik-
lingen de senere årene har, parallelt med fremveksten av de nevnte alternative straffe-
reaksjoner, beveget seg i retning av en erkjennelse av at mange av de menneskene 
som begår narkotikarelatert kriminalitet, gjør dette som en uunngåelig følge av sitt 
eget misbruk. Tilknytningen mellom handling og misbruk står med andre ord sentralt. 
Dermed oppstår spørsmålet om denne formen for kriminell aktivitet best reguleres og 
bekjempes ved tradisjonell fengselsstraff, eller ved tiltak som har til formål å avbøte 
den underliggende begrunnelsen for at kriminaliteten skjer. Det blir altså tale om 
straffereaksjoner som har til hensikt å kurere det underliggende problem; den utløsen-
de faktoren som gjør at behovet for kriminelle handlinger melder seg.8 
 
1.3 Kort om kriminalitetsbekjempelsen og utviklingen av de 

alternative reaksjonsformene 
På en rekke kriminalitetsområder viser analyser fra politiet at en høy andel lovbrudd 
skjer i ruspåvirket tilstand.9 Dette nødvendiggjør en bred innsats både for å forebygge 
rusrelatert kriminalitet, og for å forhindre tilbakefall.  
 
Tilbakefallsstatistikken10 viser at det ble ilagt 16 500 straffereaksjoner med narkotika-
forbrytelse som hovedlovbrudd i 2014. Dette er 4,5 prosent færre enn i 2013, men 
høyere antall enn i alle tidligere år. Straffereaksjonene ved narkotikaforbrytelser ut-
gjør også for første gang mer enn halvparten av alle forbrytelsessakene.  
 
Av alle straffereaksjonene med narkotikakriminalitet som hovedlovbruddsgruppe 
hadde om lag halvparten et brudd på legemiddelloven11 som hovedlovbrudd. Av de 
702 straffereaksjonene i 2014 med grov narkotikaforbrytelse12 som hovedlovbrudd 
ble imidlertid alle avgjort i domstolene, og 86 prosent av disse resulterte i ubetinget 
fengsel. 
 

                                                
8  Å på den måten hindre det underliggende problem kan naturligvis også tenkes innenfor andre for-

mer for kriminalitet – for eksempel straff som skal hindre den mangelfulle sinnemestring som utlø-
ser voldskriminalitet, eller det underliggende økonomiske problem som utløser vinningskriminali-
tet. Men formålet med denne avhandlingen er altså å belyse slike straffereaksjoners rolle innenfor 
narkotikakriminaliteten. 

9  Prop. 15 S (2015-2016) s. 41 pkt. 3.3.9. 
10  SSB (2014) 
11  Lov 4. desember 1992 om legemidler m.v. (legemiddelloven). 
12  Daværende strl. 1902 § 162 annet og tredje ledd. 
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I løpet av de siste 30 årene har kriminalpolitikken vært preget av politisk vilje til å 
forsøke alternativer til frihetsstraff for lovbrytere som ”det ut fra hensynet til retts-
håndhevelsen og samfunnets sikkerhet ikke ble ansett nødvendig å undergi frihetsbe-
røvelse”.13 
 
Etter flere prøveprosjekter fra midten av 1980-tallet ble samfunnstjeneste innført som 
ny hovedstraff ved en lovendring i 1991.14 Straffen innebar at gjerningspersonen i 
stedet for ubetinget fengsel ble dømt til å utføre et bestemt antall timer ulønnet sam-
funnsnyttig arbeid. Ordningen ble altså innført som et straffalternativ i de sakene som 
i utgangspunktet var så grove at de ville blitt straffet med ubetinget fengsel. Ved ved-
takelsen av straffegjennomføringsloven i 2001 ble ordningen med samfunnstjeneste 
erstattet med samfunnsstraff. Samfunnsstraff brukes som en fellesbetegnelse på straff 
som gjennomføres ute i samfunnet og som i varierende grad virker frihetsbegrensen-
de. Straffen kan gå ut på samfunnsnyttig tjeneste, program eller ”andre tiltak som er 
egnet til å motvirke ny kriminalitet […]”.15 
 
Etableringen av samfunnstjenesten og den videre utviklingen kan sies å være grunns-
teinen for den domstolsskapte fremveksten av rehabiliteringsbetraktningenes posisjon 
som relevant reelt hensyn ved straffutmålingen. 
 
I perioden før 2002 hadde imidlertid bruken av samfunnstjeneste avtatt betraktelig, og 
det var behov for ”et alternativ som ville få tillit hos både påtalemyndighet og dom-
stol”.16 Etter 2002 gikk antall personer som gjennomførte samfunnsstraff gradvis be-
tydelig opp sammenlignet med antallet som gjennomførte samfunnstjeneste før 2002. 
I følge kriminalstatistikken ble det idømt 766 dommer på samfunnstjeneste i 2001 
mot 1647 dommer på samfunnsstraff i 2003. Dette økte videre til 2191 i 2004 og i 
2011 var det 2896 dommer på samfunnsstraff.17 
 
For øvrig både var, og er fremdeles i dag, det overordnede utgangspunktet at grov 
narkotikakriminalitet, subsumert etter straffeloven § 231, straffes med ubetinget feng-

                                                
13  Bratholm/Matningsdal (1991) s. 66. 
14  Ved lovendring 15. mars 1991 nr. 4. 
15  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 22.1. 
16  St.Meld.nr. 37 (2007-2008) punkt 10.1. 
17  SSB rapport 13/2013. 
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sel.18 Det er dette utgangspunktet som gjør diskusjonen om alternative straffereaksjo-
ner interessant, fordi utviklingen har vært så markant.  
 
Rusmidler som en sterkt medvirkende faktor til kriminalitet ”antas fortsatt å være et 
samfunnsproblem, også de nærmeste årene”.19 Ser en på utviklingen for narkotikalov-
brudd fra 1993 til 2006 – hvor overgangen fra samfunnstjeneste til samfunnsstraff er 
inkludert, har det vært en økning i antall anmeldelser av slik kriminalitet. I 2006 ut-
gjorde narkotikaforbrytelser 10 % av alle anmeldte lovbrudd. Opp mot 40 % av alle 
straffereaksjoner i forbrytelsessaker er narkotikarelaterte - ingen andre kriminalitets-
former avstedkommer like mange straffereaksjoner.20 
 
Underveis i løpet av det nevnte tidsperspektivet har det altså skjedd en gradvis utvi-
delse av anvendelsesområdet for alternative reaksjonsformer, særlig begrunnet i reha-
biliteringshensyn. Utviklingen har resultert i Narkotikaprogram med domstolskontroll  
som ytterligere en alternativ straffereaksjon. Prøveordningen ble gjort landsdekkende 
fra 1. januar 2016 og forlenget til 31. desember 2016.21 Den 31. oktober samme år 
sendte Justis- og beredskapsdepartementet på høring forslag til ny forskrift om narko-
tikaprogram.22 Forslaget er begrunnet i at den någjeldende forskriften er tilpasset for-
holdene slik de var da prøveordningen ble etablert, og at den dermed ikke i tilstrekke-
lig grad ivaretar oppfølgingen og gjennomføringen av programmet etter at program-
met er gjort landsdekkende.23 
 
 
 
 
 
Fra 1. januar 2016 ble prøveordningen med narkotikaprogram utvidet til å fungere 
landsdekkende, samtidig som den ble forlenget nok en gang til og med 31. januar 
2016.26 Dette understreker den politiske viljen som nevnt over og bærer med seg en 

                                                
18  Overtredelser av legemiddelloven, i hovedsak besittelse og bruk, straffes typisk med bøter, jf. 

legemiddelloven § 31 annet ledd jf. første ledd. I det nedre sjiktet av strl. § 231 gis det som regel 
betinget fengsel. 

19  St. Meld.nr. 37 (2007-2008) punkt 6.10.2 
20  Samme sted. 
21  Jf. forskrift om forlengelse av narkotikaprogram med domstolskontroll § 1 annet punktum. 
22  Justis- og beredskapsdepartementet (2016) 
23  Samme, sted, jf. høringsnotatet punkt 3. 
26  Forskrift 12. februar 2016 om forlengelse av prøveordning med narkotikaprogram med domstols-

kontroll. 
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erkjennelse av behovet for en ny kurs for bekjempelsen av narkotikakriminalitet. Vi-
dere ble ordningen i statsbudsjettet 2016 gjort permanent fra og med 1. januar 2017. 
 
1.4 Metodiske utfordringer og fremgangsmåte 
Oppgaven skal bygge på en analyse hovedsakelig av Høyesteretts praksis i sakene 
som omhandler narkotikarelatert kriminalitet. Finnes det dommer med klare doms-
premisser som i tydelige trekk begrunner valget av straffereaksjon utelukkende i tiltal-
tes rehabiliteringssituasjon? Er det forskjeller i vurderingstemaet for anvendelsesom-
rådet når det gjelder de to strafformene som nevnt over? Og i hvor stor grad skal un-
derrettspraksis inkluderes? Den rettskildemessige forankringen av et slikt avgrensen-
de valg  må avgjøres på bakgrunn av om dommene er blitt rettskraftige eller ikke, og 
at det ikke senere har kommet til Høyesterettspraksis som taler tidligere praksis imot. 
 
Tittelens utgangspunkt i begrepet ”narkotikarelatert kriminalitet”, behøver en nærme-
re konkretisering og avklaring helt innledningsvis. Det fører oss videre til definisjo-
nen i narkotikaprogramforskriften27 § 3: 
 

”Med narkotikarelatert kriminalitet menes overtredelser av straffeloven § 231 første 
ledd og § 23228 og legemiddelloven § 31 annet ledd, lovbrudd begått under påvirk-
ning av illegale rusmidler og lovbrudd begått for å finansiere eget rusmiddelmis-
bruk”. 

 
Ordlyden viser at det altså ikke kun er tale om lovbrudd som direkte omhandler for-
budet mot befatning med narkotika, men også lovbrudd som har annen nær tilknyt-
ning til rusmiddelmisbruk. Det er dermed denne samme definisjonen som legges til 
grunn som oppgavens hovedavgrensning og innfallsvinkel. 
 
Dette innebærer videre at domsanalysen i betydelig grad vil inneholde dommer som 
eksempelvis også omhandler befatning som innføring og videresalg, nettopp for po-
engtere at de alternative vilkårene i forskriften tillater at overtredelsene består av 
handlinger som man i første omgang kanskje ikke assosierer med tilforlatelighet og et 
berettiget behov for rehabilitering. Eksempelvis vil videresalg av narkotika lett kunne 
henlede tankene på kynisme og profittmotiv.  
 

                                                
27  Forskrift 16. desember 2005 om prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll. 
28  Endret ved forskrift 12. februar 2016 om forlengelse av prøveordning med narkotikaprogram med 

domstolskontroll. 
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Det sentrale blir likevel å holde fast ved det reelle, bakenforliggende forholdet hos 
den enkelte tiltalte, og undersøke i hvilken grad disse omstendighetene vektlegges i 
straffutmålingen til tross for at det kriminelle handlingsmønsteret kan være komplekst 
og anses straffverdig ut i fra allmennpreventive hensyn. 
 
Med dette som utgangspunkt oppstår følgende metodiske utfordringer:  
 
Narkotikaprogrammet er en forholdsvis ny straffereaksjon. På tidspunktet  når ord-
ningen utvides til å fungere landsdekkende, har den eksistert som en prøveordning i 
Oslo og Bergen i knapt ti år. Dette innebærer en viss risiko for at analysematerialet i 
form av Høyesterettsdommer kan bli for snevert. Av den grunn er det derfor helt nød-
vendig å inkludere de lignende vurderingstemaene som følger av ordlyden om be-
stemmelsen for samfunnsstraff.  
 
Det er også rettspraksis vedrørende samfunnsstraffen som har definert terskelen for 
hvilke vurderingsmomenter som kan innlemmes i ”skjønnsstandarden” rehabilite-
ringsbetraktninger, samt hvilke momenter som inngår i denne standarden  som samlet 
sett omtales som ”rehabiliteringshensyn” i dagens rettspraksis. Også av denne grunn 
vil analysematerialet i stor grad dreie seg om saker som omhandler bruken av sam-
funnsstraff i saker om narkotikarelatert kriminalitet. 
 
Samfunnsstraffen avløste den tidligere samfunnstjenesten. Om denne endringen og 
dens betydning for rettstilstanden kan det innledningsvis vises til Rt. 2003 s. 211, 
hvor førstvoterende understreker følgende i avsnitt 13: 
 

”Jeg nevner innledningsvis at de tidligere bestemmelsene om samfunnstjenes-
te … nå er avløst av nye regler om samfunnsstraff i straffeloven [1902] § 28a 
og § 28b … . Etter de nye regler vil det ikke kunne idømmes samfunnsstraff 
ved domfellelse for grov narkotikaforbrytelse etter straffeloven § 162 annet 
ledd, da denne reaksjonsformen - i motsetning til den tidligere ordning - er 
begrenset til å gjelde straffbare handlinger som kan medføre straff av fengsel 
inntil 6 år”. 

 
Ved lovendring 20. mai 200529, ble det imidlertid gitt en alminnelig anledning til å 
idømme samfunnsstraff når det ellers ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn 
fengsel i ett år og hensynet til straffens formål ikke talte mot en reaksjon i frihet, jf. 

                                                
29  Lovendring 20. mai 2005 nr. 28 (ikr. 1. januar 2006 iflg. res 21. desember 2005 nr. 1580). 
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straffeloven 1902 § 28a. Det ble dessuten åpnet for samfunnsstraff også om den alter-
native straffen ville vært strengere, men det krevdes da at ”sterke grunner” talte for at 
samfunnsstraff skulle idømmes, jf. straffeloven 1902 § 28a annet ledd siste punktum. 
 
Om sammenligningen mellom de to reaksjonene vises det innledningsvis til Rt. 2008 
s 1495: Her går førstvoterende langt i å hevde at parallellen til samfunnsstraff ikke 
kan trekkes for langt, særlig fordi det er trukket videre rammer for anvendelsesområ-
det for narkotikaprogram, både med tanke på den domfeltes egen rehabilitering og 
hensynet til samfunnet ellers. Det videre anvendelsesområdet omfatter også, som på-
pekt under, grensedragningen mot de tidligere tredjeleddstilfellene i straffeloven 
1902. 

 
”For så vidt gjelder bruken av dette særvilkåret ved overtredelser av straffe-
loven § 162, peker jeg på at definisjonen i forskriften § 3 gjelder hele bestem-
melsen, ikke bare første ledd. Arbeidsgruppen som la frem forslaget til de nye 
reglene …, la til grunn at det ved fellelse etter § 162 tredje ledd aldri bør av-
sies en dom med narkotikaprogram som eneste reaksjon - altså en fullt ut be-
tinget dom, noe departementet sluttet seg til, jf. Ot.prp.nr.81 (2004-2005) side 
38. Dette er også jeg enig i”.30 
 

Denne reservasjonen innebærer at terskelen for når narkotikaprogram kan idømmes, 
er mer fleksibel enn den tilsvarende vurderingen for samfunnsstraff. Det innebærer 
likevel også at det kan oppstå en tilbøyelighet til å gjøre bruk av kumuleringsmulighe-
ten med en kortere ubetinget del i større grad enn hva som er tjenlig for å oppnå det 
grunnleggende formålet med narkotikaprogram som alternativ reaksjon – å legge til 
rette for varig rehabilitering. 
 
Foreliggende rettspraksis skal etter dette gjennomgås og analyseres for å kunne pre-
sentere dagens rettstilstand: I hvilken grad idømmes alternative straffereaksjoner for 
narkotikarelatert kriminalitet begrunnet i rehabiliteringsbetraktninger? Den nevnte 
dommen inneholder sentrale poenger som illustrerer både likheter og forskjeller mel-
lom de to reaksjonsformene, og som dermed kan bidra til å illustrere det bakenforlig-
gende formålet i de sakene hvor begge reaksjonsformene har vært fremhevet som 
aktuelle underveis i prosessen. 
 

                                                
30  Rt. 2008 s. 1495 avsnitt 24. 



11 
 

Det er altså ut i fra formuleringen ”sterke grunner” vurderingstemaet om rehabilite-
ringshensyn har sin bakgrunn. Her kan det som illustrasjon innledningsvis vises til Rt. 
2007 s. 1244, hvor Høyesterett, med henvisning til tidligere praksis i lignende saker, 
uttalte at: ”Høyesterett har likevel flere ganger gitt uttrykk for at det kan idømmes 
samfunnsstraff ved så grove narkotikaforbrytelser som vi står overfor i vår sak, der-
som det foreligger klare og sterke rehabiliteringshensyn eller andre spesielle forhold 
[…]”.31 
 
Det nærmere innholdet i begrepet og grensedragningene omkring det er med andre 
ord domstolsskapt. Dette gjør en bred domsanalyse nødvendig som et metodeverktøy 
for å kunne besvare hoved – og underproblemstillingene. 
 
Formuleringen ”så grove narkotikaforbrytelser” henspeiler på den grensedragningen 
som fortsatt ligger mellom anvendelsesområdet for samfunnsstraffen etter henholds-
vis første og annet ledd. Subsumsjonen etter første eller andre ledd ”blir ikke mye 
forskjellig når det er tale om straffbare forhold som ligger helt opp til den grense som 
er satt [i første ledd]”.32 Det vil hele tiden være tale om ”gradsforskjeller” – jo grovere 
overtredelser, jo mer må det til.33 
 
Etter dette blir et sentralt hovedpoeng med avhandlingen å avklare hvilke momenter 
som ligger i begrepet ”rehabiliteringshensyn” mer konkret. Videre skal det også un-
dersøkes hvor terskelen ligger for at slike betraktninger skal gis gjennomslag i en 
konkret sak. 
 
Det er altså et straffutmålingsmoment å vurdere om rehabiliteringsbetraktninger skal 
tillegges vekt i bedømmelsen av den enkelte sak, og i så fall i hvilken grad. Det er 
ingen lovbestemmelser som angir eller antyder hvilke momenter dommeren kan ta 
hensyn til i straffutmålingsvurderingen. Deretter blir det et utslag av den konkrete 
straffutmålingen hvilken straffereaksjon som idømmes. 
 
Som den senere domsanalysen vil illustrere, er det nettopp det vidt definerte anven-
delsesområdet som ”tvinger” domstolene, med Høyesterett i spissen, til å innlemme 
rehabiliteringsbetraktningene som et vektig hensyn i straffutmålingen ved valget av 
straffereaksjon. Samtidig nødvendiggjør det vide tolkningsrommet også at anvendel-

                                                
31  Rt. 2007 s. 1244 avsnitt 12. 
32  Rt. 2007 s. 950 avsnitt 11. 
33   Rt. 2013 s. 630 avsnitt 11.  
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sesområdet stadig konkretiseres gjennom domspremissene, for å sikre ivaretakelsen 
av forutberegneligheten og behovet for rettsavklaring. I sammenheng med dette nev-
nes det også kort at Riksadvokatens rundskriv vedrørende tematikken vil kunne tilføre 
perspektivstoff av relevans for problemstillingene, til tross for at rundskriv ikke nor-
malt sett anses som en rettskildefaktor med noen annen bindende kraft for domstolene 
enn sin rene overbevisningskraft. 
 
1.5 Avgrensninger 
For det første foretas en avgrensning mot ungdomsstraffen, jf. strl. §§ 52 a-c. Begrun-
nelsen for dette er at ordningen med narkotikaprogrammet i hovedsak retter seg mot 
”tungt belastede rusmisbrukere”, jf. Rt. 2008 s. 1495. Ungdom under 18 år som er i 
målgruppen for ungdomsstraff etter strl. § 52a vil trolig ikke også falle inn under ka-
tegoriseringen ”tungt belastede”. De vil heller ikke være i målområdet for denne opp-
gaven, idet ”narkotikarelatert kriminalitet” tolkes i konteksten ”behov for rehabilite-
ring”. Ungdom i målgruppen for ungdomsstraffen vil sjelden møte rettsapparatet med 
en forhistorie som fordrer rehabilitering på den måten som er tema for denne avhand-
lingen, også når det gjelder terskelen for samfunnsstraff. 
 
Videre avgrenses det delvis mot grov narkotikakriminalitet, jf. strl. § 232, men denne 
reservasjonen er ikke absolutt. Avgrensningen vil gjelde de tilfellene hvor tiltaltes 
eget misbruk ikke kan sies å ha hatt noen innvirkning på de aktuelle straffbare hand-
lingene. Til å illustrere poenget kan nevnes Rt. 2010 s. 1082 hvor tiltalte ikke ble an-
sett ”å høre inn under den hovedgruppe ordningen var ment å gjelde for”, samt Ot.prp. 
nr. 90 (2003-2004) s. 446 – 447, hvor det uttales at det bør utvises forsiktighet med å 
idømme samfunnsstraff for lovbrudd som må betegnes som ledd i organisert virksom-
het. Avgrensningen mot disse sakene vil med andre ord gjøres for å markere ytter-
grensen for anvendelsesområdet for de alternative straffereaksjonene: I slike tilfeller 
vil betraktninger om rehabiliteringshensyns lave relative vekt nærmest alltid være 
utslagsgivende for at ubetinget fengsel idømmes fremfor en alternativ straffereaksjon. 
 
På den annen side må det i denne sammenhengen nevnes Rt. 2009 s. 290 med videre 
henvisning til Rt. 2009 s. 294.34  I førstnevnte sak ble det under tvil gitt dom på sam-
funnsstraff begrunnet i tiltaltes rehabiliteringssituasjon i et tilfelle som gjaldt befat-
ning med tilsammen ca. 60 gram heroin, til tross for at kvantumet isolert sett over-
skred grensen for subsumsjon som grov narkotikaforbrytelse. Det understrekes altså at 

                                                
34  Sakene ble behandlet i sammenheng. 
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det er den konkrete rehabiliteringssituasjonen som avgjør den rettskildemessige rele-
vansen for oppgaven. 
 
Den første dommen blir i Rt. 2009 s. 294 avsnitt 29, omtalt som ”en utvidelse av om-
rådet for idømmelse av samfunnsstraff ved grove narkotikaforbrytelser” - en utvikling 
som ble ansett ønskelig blant annet ”for å unngå et for stort spenn mellom straffutmå-
lingen i ordinære saker og tilfeller der domfelte går inn i narkotikaprogram med dom-
stolskontroll […]”. 
 
Av Rt. 2008 s. 1737 fremgår at domstolene tar hensyn til at lovgiver har hatt en klar 
intensjon om å reservere bruken av alternative straffereaksjoner til den formen for 
narkotikarelatert kriminalitet hvor straffverdigheten ikke er like fremtredende som 
ved grovere former for narkotikalovbrudd, gjerne med et tydelig profittmotiv, og et 
profesjonelt omsetningsledd. 
 
Graden av relativ straffverdighet er også begrunnelsen for at det i det følgende vil 
avgrenses mot enkelte momenter av betydning for den konkrete straffutmålingen, 
eksempelvis tilståelse, styrkegrad og den omstendighet at det er gått lang tid fra tiltale 
til pådømmelse og rettskraftig dom. 
 
Når det gjelder styrkegraden, kan denne bare i unntakstilfeller sies å inneha en betyd-
ning som rehabiliteringsmoment utover det rent teoretiske. Styrkegraden får derimot 
betydning for subsumsjonen ved at både mengden stoff og styrkegraden av det aktuel-
le stoffet kan si noe om sannsynligheten for videresalg i det enkelte tilfelle, og dermed 
også klanderverdigheten. Risikoen for videresalg og dermed muligheten for fortjenes-
te ved narkotikakriminalitet vil alltid være en faktor som med tyngde trekker i retning 
av ubetinget fengselsstraff. Dette både fordi prevensjonshensyn tilsier at den risikoen 
spredningsfaren innebærer, straffes strengt, men ikke minst av hensyn til de omfatten-
de skadelige konsekvensene narkotikaavhengighet har, både i et samfunnsmessig per-
spektiv, men særlig for de enkeltmenneskene som berøres. I slike sakskomplekser er 
det gitt instrukser om å fokusere på å komme bakmennene til livs, jf. Riksadvokatens 
rundskriv 2/2014 om narkotikasaker. Her presiseres det at ”alvorlige narkotikaforbry-
telser omfattes av riksadvokatens sentrale prioriteringer og […] innsatsen skal særlig 
rettes mot organisert kriminalitet knyttet til ulovlig innførsel og omsetning.35 
 

                                                
35 Riksadvokaten (2014) punkt 1. 
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Betydningen av en tilståelse kan i større grad sies å være av betydning for vurde-
ringen av en eventuell rehabiliteringssituasjon – idet en tilståelse kan gi tydelige indi-
kasjoner på den domfeltes ønske og motivasjon for endring i eget livsmønster. Det vil 
imidlertid kunne medføre spekulasjoner å anta hva som er de egentlige beveggrunne-
ne for at noen velger å tilstå. De samme problemene kan (delvis) også melde seg når 
det gjelder hvorfor en tiltalt velger å gi uttrykk for ønske om og motivasjon for reha-
bilitering. Derfor er det viktig å se på mer objektive forhold når realiteten i ønsket om 
rehabilitering vurderes – eksempelvis ved personundersøkelse eller rusprøver. Likevel 
viser flere eksempler i gjennomgangen at en troverdig tilståelse er et moment som 
med tyngde kan tale for en alternativ reaksjonsform – forutsatt at andre straffutmå-
lingsmomenter også trekker i samme retning. 
 
Betydningen av at det er gått lang tid, og at etterforskningen har tatt lang tid er et for-
hold som i mange tilfeller tillegges betydelig vekt ved straffutmålingen. Likevel kan 
det altså ikke spille inn ved vurderingen som skal foretas her. Det er personlige for-
hold hos den domfelte selv, eller i alle fall omstendigheter han eller hun rår over, som 
er egnet til å belyse i hvilken grad domstolene anser rehabiliteringsterskelen for å 
være oppfylt. Det er med andre ord kun slike straffutmålingsmomenter som inklude-
res i den følgende drøftelsen. 
 
1.6 Den videre fremstillingen 
For å danne et bakteppe for avhandlingen, både faglig og historisk, skal kapittel 2 
behandle hvilke begrunnelser som ligger til grunn for straff for narkotikarelatert kri-
minalitet, og hvilke lovmessige skranker straff kan idømmes innenfor. 
 
Derfor er det nødvendig å fremstille en del generelle hensyn for straffutmålingen, som 
påvirker denne vurderingen. Disse får (indirekte) betydning for behandlingen av den 
konkrete straffutmålingen i hver enkelt sak.  
 
For at domsanalysen skal kunne spisses mot de mest treffende tilfellene, vil kapittel 2 
også kort presentasjon av bestemmelsene om hvilken befatning med narkotika som er 
straffbar, for å tydeliggjøre de straffebudene som  reaksjonsbestemmelsene skal virke 
innenfor.  
 
Deretter vil kapittel 3 redegjøre for hvordan narkotikarelatert kriminalitet straffes.  
 
Relevant rettspraksis om narkotikaprogram skal løpende igjennom avhandlingen be-
handles parallelt med og i lys av rettspraksis om samfunnsstraff, nettopp fordi retts-
praksis om bruk av samfunnsstraff danner et bakteppe for ordningen med narkotika-
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program. Videre bidrar rettspraksisen om samfunnsstraff til å belyse begrunnelsen for 
de vurderingene som ligger til grunn for rehabiliteringsbetraktningene som er lovfes-
tet i narkotikaprogramforskriften. Det er som tidligere nevnt  gjennom anvendelses-
området for samfunnsstraffen gjennom de seneste årene at innholdet i vurderingsmo-
mentet er blitt utpenslet i praksis. I forlengelsen av dette vil det underveis være natur-
lig å undersøke eventuelle likheter og forskjeller i anvendelsesområdet for de to straf-
fereaksjonene det blir fremtredende.36  
 
I kapittel 4 skal det gis en nærmere klarlegging av hvilke momenter som inngår i be-
tegnelsen ”rehabiliteringshensyn”. De enkelte delmomentene er i det alt vesentligste 
konkretisert gjennom Høyesteretts praksis på området. 
 
Kapittel 5 skal samle trådene, men også heve blikket. Kapitlet behandler enkelte te-
maer som oppstår i randsonen av hovedproblemstillingen. Disse underproblemstil-
lingene knytter seg til det jeg har valgt å betegne som rehabilitering i vid forstand. 
Denne avsluttende delen av avhandlingen vil også sette problemformuleringen på 
spissen for å besvare følgende: I hvilken grad blir rehabiliteringsbetraktninger ivare-
tatt og vektlagt ved valget av straffereaksjon for narkotikarelatert kriminalitet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Begrunnelse og grenser for straff for narkotikarelatert 
kriminalitet   

 
2.1  Hvilke hensyn skal ivaretas 
I denne delen skal det gis en oversikt over de bærende hensyn som er begrunnelsene 
for straff og de lovfestede skrankene for ileggelse av straff for narkotikarelatert kri-
minalitet. Mange av de hensynene som utgjør begrunnelsen for straff, er reflektert i 

                                                
36  Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at jeg er kjent med at en slik sammenlignende vinkling 

er valgt av Gasman (2013). 
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straffeutmålingsmomenter som kan tas i betraktning ved avgjørelsen av den enkelte 
sak.  
 
 
Straffutmålingsmomenter knyttet til domfeltes personlige forhold, vil derfor gjen-
nomgås og behandles etterfølgende i kapittel 4. Dette gjøres for å markere et skille 
mellom de verdistandpunkter som ligger til grunn for straff generelt, i motsetning til 
de personlige hensynene som deretter taler for og imot de ulike straffereaksjonene. 
 
2.2 Overordnede hensyn  
2.2.1 Legalitetsprinsippet 
Et helt sentralt utgangspunkt når det kommer til å idømme straff for lovbrudd, er lega-
litetsprinsippet; kravet om klar lovhjemmel for å straffe. I Rt. 2012 s. 313 uttales føl-
gende om kravet til klar og tydelig lovhjemmel for å idømme straff:  
 

”Det er uansett ikke avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgi-
verintensjon ikke har kommet tydelig til uttrykk i loven. Jeg viser til lovkravet i 
Grunnloven § 96 og i EMK artikkel 7, slik dette er forstått blant annet i Rt. 2011 s. 
469 … hvor det fremheves at straffbarheten må følge av loven, og at manglende støtte 
i ordlyden ikke avhjelpes ved at forholdet er klart straffverdig, og at lovgiver utvil-
somt ønsket å ramme det”. 

 
Dersom straffebudet er så vagt utformet at det vanskeliggjør forutberegneligheten av 
følgene, er dette problematisk – særskilt for sosialt utsatte grupper. Det vil vanskelig 
kunne være tale om reell individual- eller allmennprevensjon i forkant av lovbruddet 
dersom lovbryteren ikke har mulighet til å forutberegne om hans eller hennes hand-
ling vil være straffbar før vedkommende utfører den. Her vil prevensjon kunne være 
aktuelt i etterkant av rettskraftig dom, for å hindre at lovbryteren eller andre begår 
lignende lovbrudd igjen. 
 
2.2.2 Individual- og allmennprevensjon 
Hensynene til individual- og allmennprevensjonen er hovedbegrunnelsene for straff i 
vårt rettssystem.37 I forarbeidene til den nye straffeloven understrekes det at ”gjen-
gjeldelse kan ikke være straffens formål”, jf. pkt. 6.2 s. 77. Videre fremholdes det at: 

 
”Departementet legger til grunn at straffens formål […] må være å styre adferd i 
fremtiden, og herigjennom bidra til et samfunn og en sameksistens som en ut fra gjel-

                                                
37  Eskeland, s. 49-50. 
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dende verdiprioriteringer anser som ønskelig. Selve straffeinstitusjonen har således 
forebyggelse – prevensjon – som sitt formål…”.38 

 
For handlinger som i stor grad begås ut fra en rasjonell ”pro et contra-vurdering”, som 
eksempelvis fartsovertredelser eller skatteunndragelser, kan hensynet til allmennpre-
vensjonen også ha betydning for fastsetting av strafferamme, og for det nærmere an-
gitte straffenivået.39 I sin ekstreme form, uskadeliggjøring, kan hensynet til indivi-
dualprevensjonen øve innflytelse på hvor strengt det skal være adgang til å straffe 
lovbrytere som stadig begår serier av straffbare forhold (det en gjerne kaller ”residive-
rende serieforbrytere”). Desto lengre slike lovbrytere er berøvet friheten, desto større 
blir den kriminalitetsforebyggende effekt. Slike residivister finnes i ytterst liten grad 
blant dem som begår de meget alvorlige handlinger, som for eksempel drap eller sek-
suallovbrudd. Individualpreventive hensyn i form av uskadeliggjøring er derfor en 
sterkere begrunnelse for straffskjerpelse ved gjentakelse og konkurrens overfor mind-
re alvorlige lovbrudd, enn ved de mest alvorlige lovbrudd.40  
 
På hvilken måte har prevensjonstankegangen effekt på narkotikarelatert kriminalitet? 
Det bærende hensynet bak samfunnsstraffen, og andre straffarter hvor straffen sones i 
frihet, er som nevnt individualprevensjon.  
 
Om formålet bak straff i frihet har Matningsdal treffende uttrykt: 
 

”[…] dersom en domfelt makter å holde seg kriminalitetsfri i ett år mens ved-
kommende på frifot gjennomfører samfunnsstraff, vil sannsynligheten for at 
vedkommende avholder seg fra ny kriminalitet, være større enn den ville ha 
vært om samme person i samme periode hadde vært kriminalitetsfri fordi ved-
kommende har sonet i fengsel”.41 

 
Dersom målet er å oppnå rehabilitering på lang sikt, kan det dermed med rette hevdes 
at soning i frihet er et bedre egnet virkemiddel for å forsøke å oppnå dette målet – 
både av hensyn til den domfelte selv, men også av hensyn til samfunnets behov for 
beskyttelse i form av kriminalitetsbekjempelse. 
 

                                                
38  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt. 6.2. (side 77-80). 
39  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 11.6.5.1. 
40  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 11.6.5.1. 
41  Bratholm/Matningsdal (1991) s. 102. 
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Denne antagelsen har imidlertid den senere tid blitt imøtegått med statistikk som pe-
ker på at prognosene for langsiktig rehabilitering slett ikke i så stor grad er prisgitt 
hvilken straffereaksjon som ilegges. Ny kunnskap vedrørende dette kan endre oppfat-
ningen av i hvilken grad hensynet til og forhåpningen om langsiktig rehabilitering av 
den domfelte kan begrunnes i at det alternative reaksjonssystemet utbygges ytterlige-
re, på bekostning av effektiv håndheving av tradisjonell, ubetinget fengselsstraff. 
Denne motsetningen skal drøftes mer inngående i avslutningskapitlet. 
 
 
2.2.3 Skadefølgeprinsippet 
Videre gir den ovennevnte proposisjonen – Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) - uttrykk for at 
straffeloven 2005 bygger på det såkalte ”skadefølgeprinsippet”. Om dette utdypes det 
at: 
 

”Kjernen i skadefølgeprinsippet er at bruken av straff må være rasjonell og begrun-
net. […] straff bør bare brukes når tungtveiende hensyn taler for det. Fordelene med 
å kriminalisere en handling må veies opp mot ulempene, inkludert de negative kon-
sekvensene en domfellelse og soning vil få for den som blir strafforfulgt. Fordelene 
vil i utgangspunktet bare være store nok dersom handlingene man ønsker å hindre, 
kan medføre skade eller fare for skade på interesser som har et rettmessig krav på 
vern. Til slike interesser regnes særlig individers fysiske og psykiske integritet, øko-
nomiske verdier og samfunnsinteresser”.42 
 

Spørsmålet om hva skadefølgeprinsippet innebærer for narkotikaforbrytelsene, er 
nærmere vurdert av lovgiver i Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) Om lov om straff:43 ”Straf-
felovgivningens grunnleggende formål er å motvirke de handlinger som kriminalise-
res”.44 Formålet med å kriminalisere befatning med narkotiske stoffer, er dermed først 
og fremst å motvirke at samfunnsborgerne gjør nettopp dette. 
 
Narkotikaforbrytelser anses å representere en konkret, reell samfunnsfare. Dette un-
derstrekes allerede ved plasseringen av straffebudene for narkotikakriminalitet i straf-
feloven 2005; under kapitteloverskriften ”vern av folkehelsen og det ytre miljø”.45 
Utgangspunktet om at narkotikalovbrudd utgjør handlinger med skadepotensiale over-
for ”samfunnsinteresser”, synes ved første øyekast ut til å være oppfylt. 

                                                
42  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 7.5.2.1. 
43  Jf. særlig punkt 7.5 med videre. 
44  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 6.3.1. 
45  Strl. 2005 kapittel 23. 
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For å nyansere dette bildet er det likevel slik at straff som hovedregel heller ikke bør 
brukes på handlinger som utelukkende eller i det alt vesentlige er skadelige for gjer-
ningspersonen selv.46 De formene for befatning som straffes etter legemiddelloven, 
kan sies å tendere mot denne grensen. 
 
Flertallet i Straffelovkommisjonen trakk skadefølgeprinsippet så langt at de gikk inn 
for å avkriminalisere narkotikamisbruk, jf. utredningen side 80–81. Som en nærmere 
begrunnelse for at dette standpunktet ikke ble tatt til følge av departementet, utdypes 
imidlertid:  
 

”Her gjør… synspunktet om at en avkriminalisering kan tolkes som en legitimering 
seg gjeldende. I tillegg kommer at alvorlig misbruk i betydelig grad også fører til 
psykiske skader og belastninger hos gjerningspersonenes nære pårørende. Indirekte 
har det derfor en skadevirkning. I tillegg kommer de store samfunnsmessige virk-
ningene narkotikamisbruk fører med seg. Etter departementets syn tilsier derfor ska-
defølgeprinsippet at bruk av narkotika fortsatt bør være straffbart. Straffens preventi-
ve virkninger er særlig viktige for å hindre at barn og unge begynner å bruke narko-
tika i en sårbar oppvekstsituasjon.”47 

 
For å ramme hele spekteret av narkotikalovbrudd ble indirekte skadefølger trukket inn 
i vurderingen. Den overordnede formuleringen av skadefølgeprinsippet synes jo ikke 
å trekke en nedre grense mot indirekte følger – der omtales ”skade på interesser”. Det 
må være klart etter en alminnelig språklig forståelse at en indirekte følge av en skade 
også inkluderes i et skadeforløp. 
 
Denne synsvinkelen er i dag gjeldende rett, og det hører heller ikke hjemme i denne 
avhandlingen å trekke debatten omkring hensiktsmessigheten av straff for bruk og 
besittelse til eget bruk av narkotika, for langt. Det bør likevel nevnes at det i den 
samme proposisjonen understrekes viktigheten av at det bør utvises forsiktighet med å 
trekke skadefølgebegrepet såpass vidt at moralnormer belegges med straff.48 Dette 
verdistandpunktet gir et innspill til den nevnte debatten: 
 
Behovet for, og den gradvise utviklingen av, alternative straffereaksjoner til bruk 
overfor narkotikarelatert kriminalitet, må kunne sies å være samfunnets erkjennelse av 

                                                
46  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 7.5.2.5. 
47 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 7.5.2.5. 
48  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 7.2.2. 
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at enkelte av konsekvensene som en langvarig og restriktiv forbudslinje har bragt med 
seg, tydeliggjør at langsiktig rehabilitering i vid forstand best kan oppnås ved hjelp 
også av øvrige virkemidler.  
 
Straff bør bare brukes dersom øvrige reaksjoner anses åpenbart utilstrekkelig. Den 
sosiale stigmatiseringen har betydelige ringvirkninger for den enkelte. Vilkåret om 
hensiktsmessighet gjør at hensynene som taler mot bruk av straff, må trekkes inn i 
vurderingen av om en handling skal belegges med straff.49 Forholdsmessighetsprin-
sippet må holdes opp mot de straffbare handlingenes skadevirkninger:50  
 
På narkotikakriminalitetens område er de menneskelige belastningene og skadevirk-
ningene særlig fremtredende, både for forbryteren selv og for pårørende. I kravet om 
at bruken av straff må være hensiktsmessig, ligger at en handling bare bør kriminali-
seres dersom nyttevirkningene er klart større enn skadevirkningene. Eksempler på 
mothensyn kan nettopp være de menneskelige belastningene for den domfelte og den-
nes familie.51 
 
Øvrige mothensyn som gjør seg gjeldende kan være at kriminalisering kan tvinge 
virksomheten under jorden slik at den antar farligere former eller skaper et illegalt 
marked. Begge disse eksemplene er situasjoner som udiskutabelt gjør seg gjeldende 
innenfor narkotikamiljøene i dag. 
 
De indirekte skadevirkningene av narkotikamisbruk har vi ingen oversikt over, og de 
kan heller ikke kartlegges. Stoltenbergutvalget la i sin rapport til grunn en innfallsvin-
kel om at ”narkotikamisbruk handler om enkeltmennesker som trenger hjelp”.52 Det 
gjelder både de menneskene som rammer seg selv direkte, og de nærstående som 
rammes indirekte. Til tross for at utvalgets forslag i første rekke var rettet mot beho-
vet for samhandling i helse- og omsorgssektoren, må det med rette kunne hevdes at 
behovet for slik hjelp også til en viss grad bør kunne håndteres via strafferettspleien. 
 
2.2.4 Forholdsmessighetsprinsippet 
Straffen skal stå i et rimelig forhold til handlingens straffverdighet. Dette er fremhevet 
eksempelvis i Rt. 2011 s. 1153, som understreker at ”det er viktig at straffen… reflek-
terer det samfunnsskadelige i virksomheten”.  
                                                
49  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 7.5.3.3. 
50  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 7.5.2.8. 
51  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 1.3 (side 21). 
52  Stoltenbergutvalgets rapport s. 11. 
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Betydningen av forholdsmessighetsprinsippet vil ofte kunne tillegges betydning som 
en straffskjerpende omstendighet i narkotikasaker hvor straffverdigheten anses mer 
graverende, mens det i motsatt fall vil kunne inngå som en formildende omstendighet 
i de sakene hvor den domfelte eksempelvis har begått mindre alvorlig vinningskrimi-
nalitet for å finansiere sitt eget narkotikamisbruk. I denne sammenhengen kan det 
igjen vises til Rt. 2005 s. 746, hvor den samfunnsskadelige straffverdigheten ble av-
veid mot hva som måtte anses som en forholdsmessig reaksjon for domfelte med om-
fattende rusproblemer. 
  
2.2.5 Likhetsprinsippet  
Det er et sentralt hensyn ved straffutmåling at like saker resulterer i samme straffut-
måling.  Når det gjelder Høyesteretts praksis er det imidlertid viktig å merke seg at 
innføringen av to-instansreformen innebar at Høyesterett med tiden har fått en noe 
begrenset innflytelse når det gjelder å føre kontroll med om likhetsprinsippet blir 
fulgt.  Etter någjeldende strprl. § 232 skal Høyesteretts ankeutvalg nå bare gi samtyk-
ke til at saken prøves i Høyesterett ”når anken gjelder spørsmål som har betydning 
utover den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken 
prøvd i Høyesterett”. 
 
2.2.6 Handlingens objektive grovhet 
I innledningen er det presisert at handlingen delvis er avgrenset mot grove narkotika-
forbrytelser, jf. strl. § 232 – i den grad den aktuelle saken ikke er preget av tiltaltes 
eget rusmisbruk. Ved avgjørelsen av om en narkotikaovertredelse er grov skal det 
etter denne bestemmelsens første ledd blant annet legges vekt på hva slags stoff det 
gjelder, mengden og eventuelt styrkegraden, og ”overtredelsens karakter”. 
 
Handlingens objektive grovhet har betydning for vektleggingen av rehabiliteringsbe-
traktningene på flere ulike måter: 
 
Graden av handlingens klanderverdighet kan grunnlag for å fravike øvre strafferamme 
i andre ledd ved  at handlingen blir ansett som grov, eksempelvis for narkotikaforbry-
telser som anses å ha et profesjonelt preg. 
 
I konkurrenstilfellene heves den øvre strafferammen. Av strl. § 79 fremgår det at bok-
stav a) om at det skal utmåles én felles straff som å forutsettes å være strengere enn 
hvis det ikke hadde foreligget konkurrens. Den faktiske betydningen av adgangen til 
øking i straffenivået ved konkurrens har imidlertid vært gjenstand for debatt på grunn 
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av ordningen med strafferabatt – slik at straffen som oftest blir mye lavere enn om 
straffen for hvert enkelt forhold skulle vært lagt sammen.  
 
Begrepet ”strafferabatt” ble første gang benyttet i Rt. 1997 s. 1976: 
 
Domfelte var i lagmannsretten dømt til et år og seks måneders fengsel for flere tilfel-
ler av gjentagende vinningskriminalitet, samt et tilfelle av kjøp og videresalg av et 
mindre parti amfetamin. 
 
Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen og la ned påstand om at straffen skul-
le settes til tre års fengsel. Den anførte straffskjerpelsen ble begrunnet i sterke all-
mennpreventive hensyn, og de konsekvensene omfattende og gjentagende tyverier 
hadde, både for de enkeltmenneskene som ble rammet, men også de samfunnsøkono-
miske konsekvensene. Det ble antatt at tiltaltes samlede kriminelle virksomhet tilsvar-
te en økonomisk vinning i størrelsesorden 150 000 kroner, og dette utgjorde kun de 
anmeldte forholdene. 
 
Dommen er interessant fordi mindretallet argumenterte mot en generell straffskjerpel-
se begrunnet i allmennpreventive hensyn, nettopp av hensyn til tiltaltes livssituasjon. 
Annenvoterende, som representerte mindretallet, uttalte: 
 

”… i en rettferdighetstankegang veier det tungt for meg at de som det er tale om å 
straffe strengere, er mennesker som gjennomgående har narkotikamisbruk som et helt 
dominerende problem og også som motiv for sine tyverier. Mer straff hjelper ikke på 
disse problemene. Samtidig er de skadevirkningene som tyveriene påfører oss andre, 
riktignok samlet sett betydelige, men ikke truende eller ødeleggende for den enkelte 
på den måten som vold kan være. Og endelig understreker jeg at det ikke er noe som 
tyder på at en heving av straffenivået vil føre til nedgang i antallet tyverier utover det 
som følger av at de domfelte ikke stjeler mens de sitter inne[…]”.  

 
Annenvoterendes votum kan tas til inntekt for at overordnede straffeteorier ikke kan 
vektes mot hverandre uten henblikk på de reelle konsekvensene et domsresultat vil 
føre med seg. Det gir også klare holdepunkter for, at forhold og trekk ved den tiltale 
selv i form av omfattende rusmisbruk, er hensyn som er relevante å ta med i betrakt-
ningen ved den konkrete straffutmålingen, til tross for at vekten av disse hensynene 
ikke er betydelige nok til å fravike utgangspunktet om ubetinget fengsel. 
 
Rt. 2008 s. 1737 er også interessant når det gjelder vektleggingen av gjentagelse. I 
avsnitt 14 siterer førstvoterende følgende fra personundersøkelsen: 
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«Som det også framgår […] er samfunnsstraff en egnet reaksjonsform for å 
støtte siktedes positive utvikling. Siktede har også tidligere vist at han mestrer 
denne typen soning ved at han har gjennomført en tidligere samfunnsstraff 
uten brudd på vilkår. Psykologbehandling og deltakelse i rusprogrammet […] 
er fortsatt aktuelle deler i gjennomføringen av en evt. slik straff. Siden hoved-
begrunnelsen for en samfunnsstraff er viktigheten av at siktede kan beholde 
sitt arbeid, vil det ved en evt. samfunnsstraff være ønskelig med en lang gjen-
nomføringstid i forhold til antall timer.» 

 
Også Rt. 2005 s. 746 har prinsipielle uttalelser vedrørende gjentagelsesmomentet 
sammenholdt med langvarig narkotikamisbruk. I formildende retning vektla Høyeste-
rett at den domfelte var ”en tungt belastet rusmisbruker som begår vinningskriminali-
tet for å finansiere sitt eget misbruk”. Domfelte var straffet 30 ganger tidligere, ho-
vedsakelig for mindre alvorlige vinnings- og narkotikaforbrytelser. 
 
Høyesterett synes her å ha anlagt den betraktningen at det var det tunge rusmisbruket 
frem til domstidspunktet som var den underliggende begrunnelsen for at gjentagel-
sesmomentet hadde vedvart som så fremtredende over så lang tid. Når en slik om-
stendighet blir utslagsgivende for valget av straffereaksjon, kan det stilles spørsmåls-
tegn ved om straffelovens konkurrensbestemmelse kommer i motstrid med det hand-
lingsrommet for skjønnsanvendelse som Høyesterett må operere i for å kunne avsi 
dommer som i tilstrekkelig grad ivaretar tiltaltes personlige forhold. 
 
2.3 Legalitetsprinsippet på narkotikakriminalitetens område – 

hvilken befatning kan straffes? 
 
2.3.1 Innledning 
De nærmere grensedragningene for hvilken befatning som kan straffes skal ikke be-
handles inngående, verken hva angår legemiddelloven eller straffeloven. Siktemålet 
med å innta noen korte bemerkninger om dette under de to følgende punktene er å 
tydeliggjøre om, og i så fall hvordan, de ulike formene for straffbar befatning kommer 
i konflikt med de bærende hensynene bak straff for narkotikarelatert kriminalitet som 
er presentert ovenfor. 
 
2.3.2 Legemiddelloven 
Ved lov 8. juni 1984 nr. 57 ble strl. 1902 § 162 totalrevidert. Etter lovendringen ble § 
162 første ledd bygget opp som et grunndelikt, mens § 162 annet og tredje ledd for-
høyde den øvre strafferammen ved skjerpende omstendigheter. Etter det strengeste 
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straffalternativet var den øvre strafferammen 21 år fengsel. Samtidig ble den davæ-
rende lml. § 43 annet ledd flyttet til straffeloven. Det understrekes for ordens skyld at 
bestemmelsen regulerte narkotikaforbrytelser frem til strl. 2005 trådte i kraft i 2015. I 
dag har derfor den någjeldende lml. § 31 bare betydning for besittelse av narkotika i 
små mengder og for bruk.53 Besittelse og bruk av narkotika, jf. lml. § 24 første ledd, 
straffes nå ”med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler”, jf. § 31 annet 
ledd. 
 
I Riksadvokatens rundskriv om narkotika uttales det at: ”Forelegg er en enkel og ef-
fektiv måte å få avgjort en straffesak på, samtidig som det er en tydelig og markert 
reaksjon. Om det skal reageres med forelegg må avgjøres etter en konkret vurdering i 
den enkelte sak, basert på alminnelige straffutmålingsbetraktninger, som for eksempel 
gjentakelse”.54 Uttalelsen kan ved første gjennomlesing tyde på at effektivitetshensy-
net veier tyngre i disse sakene enn hensynet til en avgjørelse basert på straffeutmå-
lingsmomenter som i større grad reflekterer den tiltaltes personlige og bakenforlig-
gende forhold.  
 
2.3.3 Straffeloven 
Etter dagens utforming av strl. § 231 følgende straffes nå ulovlig; tilvirkning, innfø-
ring, utføring, erverv, oppbevaring, sending eller annen overdragelse – av stoff som 
med hjemmel i lml. § 22 er å anse som narkotika. 
 
I NOU 2002:4 kapittel 9.11.1 s. 330 stilte den nye Straffelovkommisjonen spørsmåls-
tegn ved om kriminaliseringen for narkotikalovbrudd burde opprettholdes i samme 
omfang: Om dette uttales at: 
 

”… Norge er folkerettslig forpliktet til å ha straffebestemmelser mot visse 
former for befatning med narkotika, jf. særlig FNs konvensjon 20. desember 
1988 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer. 
Dette innebærer at vi er konvensjonsforpliktet til å ha straffebestemmelser mot 
tilvirkning, innførsel og omsetning av narkotika – bortsett fra til medisinsk 
bruk mv. Derimot står det enkelte landet fritt med hensyn til å kriminalisere 
bruk og besittelse – derunder også kjøp eller annen ervervsmåte – av narkoti-
ka til eget bruk. 

 

                                                
53  Matningsdal (2016), note 1749. 
54  Riksadvokaten (2014) del V, punkt 2. 
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Flertallet i kommisjonen gikk inn for å avkriminalisere bruk av narkotika. Om be-
grunnelsen ble det fremholdt at:  
 

”Hovedformålet med en kriminalisering er å forhindre handlinger som 331 
medfører skade for andre enn gjerningspersonen selv... . De direkte skade-
virkningene ved bruk av narkotiske stoffer rammer imidlertid utelukkende bru-
kerne. På samme måte som ved bruk av alkohol, tobakk, …, bør også bruk av 
narkotiske stoffer etter flertallets oppfatning være straffritt. Slik bruk må be-
kjempes med andre midler enn ved strafferettslige sanksjoner. 

 
Straffelovkommisjonen foreslo også at bare grovt uaktsomme overtredelser skulle 
straffes. Dette var departementet ikke enig i.55  
 
Etter dette kan det synes som om i alle fall deler av det tilsiktede anvendelsesområdet 
for det to aktuelle straffalternativene er under utvikling, delvis i utakt med det lovfes-
tede verdigrunnlaget som de skal virke i samspill med. I det avsluttende kapittelet 
diskuteres det om utviklingen av dette verdigrunnlaget nå er i ferd med å bevege seg i 
en annen retning. Det er nettopp med dette som bakgrunn at aktualiteten av avhand-
lingens hovedproblemstilling tydeliggjøres – om alternative straffereaksjoner for nar-
kotikarelatert kriminalitet idømmes i en utstrekning som samsvarer med synet på 
hvordan vi som samfunn ønsker å håndtere utfordringene knyttet til denne kriminali-
teten. 
 
 
 
3 Anvendelse av samfunnsstraff og narkotikaprogram 

som straff for narkotikarelatert kriminalitet 
 
3.1 Innledning 
I dette kapittelet blir det sentrale å klarlegge det konkrete anvendelsesområdet for de 
to alternative reaksjonsformene. For å plassere dagens rettstilstand i en kontekst, gis 
først et tilbakeblikk på hvordan anvendelsesområdet for samfunnsstraffen har utviklet 
seg frem til i dag. For å løfte bikket og lette oversikten presenteres deretter de gjel-
dende bestemmelsene innledningsvis hver for seg i hvert sitt delkapittel før analysen 
av den senere tids rettspraksis tar til. 
 

                                                
55  Jf. Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) kap. 4.2.3.4 s. 99-100. 
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3.2 Tilbakeblikk 
Samfunnstjeneste kunne normalt ikke anvendes ved alvorlig narkotikakriminalitet.56 
Allerede på den tiden da samfunnstjenesten var en prøveordning, viste rettspraksis 
imidlertid eksempler på at samfunnstjeneste ble idømt for relativt alvorlige tilfeller av 
narkotikakriminalitet, dersom tiltalte var inne i en gunstig rehabiliteringsperiode.57 
 
Da samfunnstjenesten senere ble lovfestet i 1991 ble det i forarbeidene gitt uttrykk for 
at en innstramming av den allerede etablerte domstolspraksisen ikke var tilsiktet.58  
Fordi det bærende prinsippet bak samfunnsstraffen (slik det også var for samfunnstje-
nesten), er individualprevensjon, hadde Høyesterett allerede på den tiden i en rekke 
avgjørelser lagt til grunn at det ”ved vurderingen av om det bør gis dom på samfunns-
tjeneste har [Høyesterett] lagt stor vekt på hensyn som normalt begrunner betinget 
fengsel, først og fremst resosialiserings- og rehabiliteringshensyn”.59  
 
Den sentrale avgjørelsen som omhandler rehabiliteringshensynets betydning for val-
get av samfunnstjeneste som straffereaksjon er Rt. 1991 s. 275 (dissens 3-2). Her kom 
flertallet til at rehabiliteringsbetraktninger ikke kunne vektlegges til gunst for perso-
ner som ikke selv hadde et rusproblem, til tross for at vedkommende sto tiltalt for 
narkotikakriminalitet. Allerede på daværende tidspunkt var det med andre ord tydelig 
uttalt fra Høyesterett at det var gjerningspersonene med rusproblemer som skulle til-
kjennes fleksibiliteten som lå i muligheten til å hensynta rehabiliteringsbetraktninger 
ved straffutmålingen. 
 
Det samme standpunktet ble videreført også i Rt. 2000 s. 1446. Avgjørelsen antyder 
dermed konturene  av et verdistandpunkt, selv om også denne dommen var avsagt ved 
dissens 3-2. Her gjaldt saken oppbevaring av ca. 20 gram heroin ment til eget bruk. I 
denne saken ble imidlertid domfelte tilkjent samfunnsstraff, til tross for at førstvote-
rende uttrykte tvil i sitt votum. Rehabiliteringsmomentene i det konkrete tilfellet ikke 
kunne sies å være særlig fremtredende. Domfelte hadde ikke selv et misbruk som 
hadde vart over lengre tid utover den tiden det tok å konsumere det aktuelle partiet, og 
han hadde ikke vært innblandet i lignende straffbare forhold i andre perioder. Når 
vedkommende likevel ble innrømmet den sjansen som lå i å bli idømt samfunnsstraff 
fremfor ubetinget, begrunnet førstvoterende dette hovedsakelig med henvisning til tre 

                                                
56  Ot.prp. nr. 72 (1989-1990) s. 40 første spalte. 
57  Matningsdal (2010) s. 54. 
58  Jf. Matningsdal samme sted, med videre henvisning til Ot.prp. nr. 72 (1989-1990), 
59  Rt. 1991 s. 275 på s. 277. 
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ensartede dommer avsagt året før,60 som samlet sett representerte en viss omlegging 
av praksis i den hensikt å markere et skille mellom saker vedrørende kjøp eller opp-
bevaring til eget bruk, kontra kjøp eller oppbevaring med tanke på senere videresalg. 
Disse tre dommene skal kort omtales: 
 
I Rt. 1999 s. 33 uttalte førstvoterende at:  
 

”Etter mitt syn står misbrukeres kjøp av narkotika til eget forbruk når det 
gjelder straffverdighet i en helt annen stilling enn kjøp med sikte på videre-
salg. Dette gjelder særlig når det - slik som her - er tale om kjøp i små kvanta 
til misbrukerens løpende forbruk.”61 

 
I Rt. 1999 s. 1504 ga Høyesterett uttrykkelig tilslutning til det nevnte synet på omleg-
ging av praksis, også ”… til tross for at oppbevaring av et så vidt stort kvantum heroin 
som i den foreliggende sak i seg selv [vil] innebære en spredningsfare som man ikke 
kan se bort fra”.62 
 
Den siste av disse tre, Rt. 1999 s. 1008 representerte en mer generell utvikling i form 
av en oppmykning av de narkotikasakene som ikke ble ansett som spesielt alvorlige. 
Her sluttet også de øvrige dommere seg til førstvoterendes uttalelse om at: 
 

”Selv om bildet kanskje er noe broket, viser straffutmålingspraksis i de senere 
år […] en lemping av det relativt høye reaksjonsnivå i narkotikasaker som ik-
ke har den mest samfunnsskadelige karakter.”63 

 
Oppsummert illustrerer disse nevnte avgjørelsene viktige poenger knyttet til rehabili-
teringsbetraktningenes fremvekst på området for narkotikasakene. Det at dommen i 
Rt. 2000 s. 1446 er avsagt under tvil, kan tyde på at  førstvoterende stilte seg tvilende 
til domfeltes motivasjon for å gjennomføre en straff i frihet. Det fremgikk blant annet 
at vedkommende hadde vært vanskelig å få kontakt med i forbindelse med kartleg-
gingen av egnetheten for nettopp en slik alternativ reaksjon.  
 
Likevel, til tross for dette, kan det nok hevdes at førstvoterende likevel anså den dom-
felte for å være i en risikosone for å utvikle et mer omfattende misbruk, og at idøm-
                                                
60  Rt. 1999 s. 33, Rt.1999 s. 1008 og Rt. 1999 s. 1504. 
61  Rt. 1999 s. 33 på s. 35. 
62  Rt. 1999 s. 1504 på s. 1505. 
63  Rt. 1999 s. 1008 på s. 1110. 
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melse av samfunnsstraff på det daværende tidspunktet kunne være en avgjørende mo-
tivasjonsfaktor for om han ville makte å komme seg ut av denne negative tendensen 
eller ikke. Det at domfelte ikke hadde begått annen kriminalitet, verken forut for den 
aktuelle tiltaleposten eller i tiden frem til domsavsigelsen, tyder på at det kan ha spilt 
inn ved avgjørelsen at individualpreventive hensyn trakk i retning av at samfunns-
straff ville være best egnet til å underbygge en slik positiv utvikling for domfelte. 
 
I Rt. 2007 s. 950 gis det klart uttrykk for at  praksisen for bruk av samfunnstjeneste 
ble videreført ved innføringen av samfunnsstraffen. Med henblikk til forarbeidene 
uttaler førstvoterende: 
 

I Ot.prp. nr. 31 for 2006-2007 […] uttrykker Justisdepartementet et fortsatt 
ønske om økt bruk av samfunnsstraff. […] Det er imidlertid ikke noe i proposi-
sjonen som peker i retning av at lovgiver har tenkt seg en vesentlig endring i 
straffutmålingspraksis overfor alvorlige narkotikaforbrytelser. De allmenn-
preventive grunner, som generelt har vært bestemmende for straffenivået ved 
narkotikaforbrytelser, krever da at den klare hovedregel fortsatt må være ube-
tinget fengselsstraff”. 

 
Uttalelsen i forarbeidene underbygger avgrensningen mot den grove narkotikakrimi-
naliteten. Etter straffeloven 2005 straffes i dag grov narkotikakriminalitet i medhold 
av § 232. Jo klarere man befinner seg på området for forhold som kan subsumeres 
som ”grov” narkotikaovertredelse, jo mindre betydning synes man å kunne tillegge 
rehabiliteringsbetraktninger. Det er særlig vekten av ”overtredelsens karakter”, jf. § 
232 første ledd bokstav c) som kan redusere vekten av rehabiliteringshensynet.  Dette 
skal underbygges grundigere under punkt 3.3. 
 
 
3.3 Samfunnsstraff 
Bestemmelsen om samfunnsstraff, straffeloven § 48, lyder som følger: 
 

Samfunnsstraff idømmes i stedet for fengselsstraff når 
a) det ellers ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i 1 år, 
b) hensynet til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet, og 
c) lovbryteren samtykker og har bosted i Norge. 
 
Etter annet ledd kan første ledd bokstav a fravikes når den straff som ellers ville ha 
blitt idømt, helt eller delvis ville ha vært betinget, når lovbryteren er under 18 år, og 
ellers når sterke grunner taler for at samfunnsstraff idømmes. 
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Bestemmelsens første ledd bokstav a-c utgjør kumulative vilkår som alle tre i ut-
gangspunktet må være oppfylt for at samfunnsstraff skal kunne idømmes.  
 
Det følger av formuleringen ”… og ellers når sterke grunner taler for …” i annet ledd 
at det er en klart strengere terskel for idømmelse av samfunnsstraff i disse tilfellene. 
Adgangen til idømmelse etter annet ledd skal behandles nærmere under punkt 3.3.2. 
 
Et spørsmål som oppstår her, er om formuleringen ”hensynet til straffens formål” i 
praksis tolkes mindre strengt i de tilfellene som bedømmes etter formuleringen ”ster-
ke grunner”, altså om det også finnes en relativitet i dette vilkåret for å idømme sam-
funnsstraff. Hvis vilkåret "hensynet til straffens formål" taler imot samfunnsstraff,  er 
det en absolutt skranke mot å idømme. Hvis derimot andre sterke grunner likevel taler 
i retning av samfunnsstraff, kan det da tenkes at domstolene lemper på det første vil-
kåret på strekk, for å oppnå samfunnsstraff som et rimelig resultat? Dette spørsmålet 
skal forsøkes avklart under punkt 3.3.2, når hovedregelen og unntaket for idømmelse 
er gjennomgått. 
 
3.3.1 Hovedregelen: Hensynet til straffens formål 
Etter første ledd bokstav a kan samfunnsstraff som hovedregel bare idømmes når det 
”ellers” ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i et år. Den formelle straf-
ferammen i det aktuelle straffebudet er uten betydning for adgangen til å idømme 
samfunnsstraff.64  Det er derimot den alternative utmålte straffen i den konkrete saken 
som legges til grunn som utgangspunkt for den videre vurderingen. For Høyesterett er 
det dermed nødvendig å se på hvilket straffenivå det i hvert enkelt tilfelle må tas ut-
gangspunkt i.65  
 
Deretter blir det avgjørende momentet for den videre avgjørelsen om hensynet til 
straffens formål taler for eller imot en reaksjon i frihet, jf. første ledd bokstav b. I 
formuleringen ligger den langsiktige målsettingen man ønsker å oppnå ved en straffe-
reaksjon. For strafformer i frihet, eventuelt med inkludering av behandlingsaspekter, 
er det klart at hensynet til narkotikaprogrammet eller samfunnsstraffens formål, er å 
oppnå en så varig rehabilitering at denne forebygger ny kriminalitet. 
 
Rt. 2007 s. 950 er interessant i denne sammenhengen: 

                                                
64  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) pkt. 30.1. 
65  Se eksempelvis Rt. 2011 s. 936 avsnitt 8. 
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En 41 år gammel tidligere ustraffet mann var dømt for ved to anledninger å ha trans-
portert i alt 4,7 kilo hasj fra Oslo til Trondheim, og han var dermed dømt for to over-
tredelser av straffeloven 1902 § 162. Høyesterett fant at det ikke var grunnlag for å 
anvende samfunnsstraff for en så alvorlig narkotikaforbrytelse, da det ville innebære 
en ”omlegging av strafferettspraksis”.66   
 
Både tingretten og lagmannsretten hadde vurdert den alternative straffutmålingen til 
ett år, og dermed var det i utgangspunktet ikke behov for å vurdere om det forelå 
”sterke grunner”, i medhold av annet ledd.  
 
Avgjørende for Høyesterett ble likevel at vurderingen ikke kunne ”bli mye forskjellig 
når det er tale om straffbare forhold som ligger helt opp til den grense som er satt i 
[strl. 1902] § 28a”. Den subsidiære fengselsstraffen var satt til ett år. Videre var Høy-
esterett enig i lagmannsrettens videre utgangspunkt for straffutmålingen, hvor sterke 
allmennpreventive hensyn var vektlagt. Det dreide seg om betydelige kvantum som 
var ment for videresalg, og tiltalte handlet ut i fra et rent økonomisk motiv. 
 
Til tross for at det på den annen side ble redegjort for at handlingene var utført på 
bakgrunn av motivet om å sikre sin familie i en svært vanskelig økonomisk situasjon, 
og at soningen av en lengre, ubetinget dom ville ramme tiltale og hans familie hardt, 
understreket Høyesterett at det ”for narkotikaforbrytelser av det omfang vi her står 
ovenfor, må fastsettes en ubetinget fengselsstraff, med mindre samfunnsstraff frem-
står som et forsvarlig alternativ som følge av klare og sterke rehabiliteringshensyn 
eller andre særlige tungtveiende hensyn.”67  Denne slutningen ble underbygget på 
følgende måte: 
 

”Den alternative straff i denne saken overstiger ikke fengsel i 1 år, og det er 
følgelig ikke et selvstendig vilkår for anvendelse av samfunnsstraff at «sterke 
grunner» tilsier dette, men vurderingen blir ikke mye forskjellig når det er tale 
om straffbare forhold som ligger helt opp til den grense som er satt i § 28a”.68  

 
På grunn av at saken lå i et grensetilfelle for subsumsjonen mellom strl. 1902 § 28a 
første og annet ledd, mente Høyesterett altså at vurderingen av hva som krevdes for å 

                                                
66  Rt. 2007 s. 950 avsnitt 22. 
67  Rt. 2007 s. 950 avsnitt 13. 
68  Rt. 2007. s. 950 avsnitt 11. 
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fravike utgangspunktet om ubetinget fengsel likevel måtte ta delvis utgangspunkt i 
den strengere terskelen etter annet ledd.  
 
Fremhevingen av betydningen av ”klare og sterke rehabiliteringshensyn” i denne sa-
ken kan tyde på at Høyesterett valgte å legge betydelig vekt på hvorvidt rehabilite-
ringshensynet kunne knyttes opp mot tiltaltes eget misbruk eller ikke. Tiltale hadde 
ikke tidligere hatt befatning med narkotikamiljøet. Dermed kunne det også vanskelig 
hevdes at behovet for rehabilitering var ”klart” og ”sterkt”, særlig sett i sammenheng 
med profittmotivet som motiverte handlingene. Tiltalte hadde ikke noe varig rusmis-
bruk som han hadde behov for rehabilitering for å bryte med.  
 
Rt. 2009 s. 1045 gjaldt straffutmåling for oppbevaring av 100 gram amfetamin.  
Straffen ville i dette tilfellet ellers være under ett års fengsel, og spørsmålet for Høy-
esterett ble igjen om hensynet til straffens formål talte mot en reaksjon i frihet, jf. strl. 
1902 § 28a første ledd bokstav b. Førstvoterende understreket likevel at: ”Ved dom-
fellelse for grov narkotikaforbrytelse har det i rettspraksis vært oppstilt som vilkår for 
å anvende samfunnsstraff at det foreligger klare og sterke rehabiliteringshensyn eller 
andre spesielle og tungtveiende grunner”.69  
 
Høyesterett konkluderte med at tiltalte ikke selv var i en rehabiliteringssituasjon, og 
spørsmålet var dermed om det forelå ”andre grunner”. Lagmannsretten hadde i sin 
begrunnelse for samfunnsstraff vektlagt omstendigheter ved domfeltes familiesitua-
sjon og omsorgsansvar. Høyesterett ga sin tilslutning til at disse forholdene kunne 
vektlegges som formildende omstendigheter ved straffutmålingen, men at de ikke 
kunne anses tilstrekkelig tungtveiende som rehabiliteringsbetraktninger til å gis ut-
slagsgivende vekt ved valget av straffereaksjon.  
 
Gjennomgangen av disse to dommene viser at de skjønnsmessige vurderingene bli 
mer ensartede jo nærmere ettårs-grensen man befinner seg. Den viser imidlertid også 
at disse vurderingene i stor grad avhenger av forhold som kan indikere tiltaltes per-
sonlige rehabiliteringsbehov. 
 
Spørsmålet blir deretter om Høyesterett gir seg inn på like grundige drøftelser vedrø-
rende hensynet til straffens formål dersom den alternative utmålte straffen ligger på et 
nivå ganske markant under ettårs-grensen. 
 

                                                
69  Rt. 2009 s. 1045 avsnitt 9, med henvisning til tidligere praksis, blant annet Rt. 2007 s. 950. 
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I Rt.  2011 s. 936 ble tiltalte dømt til 87 timers samfunnsstraff med en gjennomfø-
ringstid på seks måneder. Den alternative fengselsstraffen som lå til grunn for ut-
gangspunktet for straffutmålingen ble vurdert av Høyesterett til å ligge på om lag 90 
dager.70 Vurderingstemaet for om samfunnsstraff kunne idømmes fremfor ubetinget 
fengsel måtte dermed bedømmes ut i fra hensynet til straffens formål. 
 
Førstvoterende vektla domfeltes situasjon, som uføretrygdet og med langvarige psy-
kiske helseplager og rusproblemer. Domfelte hadde forut for tingrettsdommen aldri 
vært i fast arbeid. Han var imidlertid ikke tidligere domfelt for narkotikalovbrudd. Av 
personundersøkelsen og av lagmannsrettens dom fremgikk det at domfelte etter på-
gripelsen hadde tatt tak i sin livssituasjon, og at han ikke ruset seg på over et år. Han 
hadde videre skaffet seg regelmessig, frivillig arbeid. Han hadde også gjenopptatt 
kontakten med sin tidligere kjæreste og deres felles sønn, og han deltok aktivt i den 
daglige omsorgen for sønnen. Domfelte hadde ikke pådratt seg nye straffbare forhold 
etter pågripelsen. Både aktor og forsvarer hadde dessuten bekreftet at den positive 
utviklingen som fremgikk av personundersøkelsen, hadde vedvart frem til Høyeste-
retts behandling. Førstvoterende begrunnet den utslagsgivende avveiingen med at: 
  

”Selv om allmennpreventive hensyn isolert sett kunne tilsi at det reageres med 
ubetinget fengsel ved tilvirkning av narkotika av det omfang det her tross alt 
er tale om, er jeg etter en totalvurdering kommet til at det ut fra individual-
preventive hensyn bør ilegges en reaksjon overfor domfelte i form av sam-
funnsstraff.”71 

 
I motsetning til tilfellet i Rt. 2009 s. 1045, ble altså omstendigheter ved domfeltes 
personlige forhold og livssituasjon vektet utslagsgivende til fordel for samfunnsstraff. 
Umiddelbart kan denne forskjellsbehandlingen fremstå tilfeldig forankret og proble-
matisk sett fra et rettssikkerhetsperspektiv. Skjønnspregede vurderingsmomenter vil 
alltid utgjøre en viss risiko for forutberegneligheten dersom de ikke gjøres til gjen-
stand for en grundig og balansert avveiing. 
 
Mot dette kan det på den annen side argumenteres med at konsekvenser av å begå 
straffbare handlinger i seg selv ikke er uforutberegnelige. Straff rammer ikke vilkår-

                                                
70  Dette tilsvarte også lengden på den subsidiære fengselsstraffen, jf. strl. § 49 første ledd bokstav b. 
71  Rt. 2011 s. 936 avsnitt 29. 
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lig, men den som har begått et lovbrudd. Når gjerningspersonen har overtrådt et straf-
febud, må han finne seg i at straffen til dels blir bestemt ut fra å avskrekke andre.72  
 
Dessuten tegner saksforholdet i  Rt. 2011 s. 936 et ganske annet bilde av en vanskelig 
livssituasjon enn hva som var tilfellet i Rt. 2009 s. 1045. Det er betydelige forskjeller 
i å ha gjennomgått langvarige psykiske og rusrelaterte lidelser og aldri hatt fast ar-
beid, for deretter å snu denne utviklingen gjennom å arbeide aktivt for å bedre sin 
egen situasjon ved å skaffe frivillig arbeidserfaring, sosialt nettverk og medisinsk 
hjelp – sammenlignet med å begå narkotikalovbrudd helt uten forankring i eget mis-
bruk. Slik form for økonomisk motivert kriminalitet kan vanskelig anses beskyttelses-
verdig ut ifra hensynet til straffens formål eller av hensynet til en klar og sterk rehabi-
literingssituasjon eller andre spesielle og tungtveiende grunner. 
 
Et illustrerende eksempel er Rt. 2005 s. 406. Saken gjaldt domfellelse for oppbevaring 
av 1 kg amfetamin og uaktsom oppbevaring av ytterligere 800 gram. Til tross for at 
domfelte hadde strukket seg svært langt i å bistå i oppklaringen av saken, noe som 
endatil hadde fått omfattende negative konsekvenser for vedkommendes nære familie, 
fant flertallet73 at samfunnsstraff ikke kunne anvendes. Førstvoterende, som represen-
terte mindretallet, poengterte at det på tidspunktet for domsavsigelsen kun var idømt 
samfunnsstraff i tilfeller hvor rehabiliteringshensynet var ansett særlig tungtveiende.74 
Det var altså heller ikke tilfelle i denne saken.  
 
Tilsvarende standpunkt ble opprettholdt av Høyesterett i Rt. 2013 s. 630. Her var 
domfelte idømt ett års ubetinget fengselsstraff for erverv og oppbevaring av ca. 150 
gram amfetamin, jf. strl. 1902 § 162 annet ledd.  
 
Høyesterett understreket riktignok at rettspraksis ”[…] i senere år gått lenger enn tid-
ligere i å idømme samfunnsstraff ved lovende rehabilitering. Praksis viser at sam-
funnsstraff kan være aktuelt selv ved meget alvorlige narkotikalovbrudd, […]. Som 
den klare hovedregel straffes imidlertid slike forbrytelser fortsatt med ubetinget feng-
sel. Jeg kan ikke se at det uten lovendring er rom for vesentlige utvidelser i bruken av 
samfunnsstraff på dette området”.75  
 

                                                
72  Se Strandbakken/Matningsdal (2004) punkt 4. 
73  Dissens 3-2. 
74  Med ett unntak, Rt. 2005 s. 343, men i den saken var det gått svært lang tid fra pågripelse til ende-

lig pådømmelse. 
75  Rt. 2013 s. 630 avsnitt 15. 
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Omstendighetene og straffutmålingsmomentene som talte til tiltaltes fordel i den 
konkrete saken var blant annet at han hadde gitt en uforbeholden tilståelse, jf. straffe-
loven § 59 annet ledd. Tilståelsen var forøvrig grunnen til at forholdene samlet sett 
kunne hjemles i strl. 1902 § 28a første ledd, jf. bokstav a. De strengere vilkårene i 
annet ledd trengte dermed ikke å være oppfylt. Men, som fremhevet i Rt. 2007 s. 950 
avsnitt 11, ”blir ikke vurderingen etter første og annet ledd «mye forskjellig når det er 
tale om straffbare forhold som ligger helt opp til den grense som er satt i § 28a», slik 
tilfellet også var i denne saken. I motsatt retning trakk flere momenter knyttet til dom-
feltes livssituasjon: 
 
Ifølge personundersøkelse fremlagt for lagmannsrettens levde han en ordnet og velor-
ganisert tilværelse, med utdannelse og relevant jobb, god inntekt og egen bolig. Selv 
hadde han opplyst at en fengselsstraff ville utsette ham for risiko for økonomiske pro-
blemer og for å miste leilighet og arbeid. 
 
Det ble videre gitt uttrykk for at tiltalte”… lykkes mindre godt på fritiden enn i ar-
beidslivet, og at han har brukt amfetamin for å avreagere. Misbruket har pågått i ti 
år”. For lagmannsretten opplyste A at han hadde sluttet å bruke amfetamin. Det frem-
går imidlertid av personundersøkelsen at han fortsatt bruker stoffet, men i mindre grad 
enn før. De 150 gram amfetamin som saken gjelder, ble ervervet og oppbevart med 
sikte på eget bruk, men - som tingretten påpeker - er oppbevaring av en slik mengde 
narkotika uansett forbundet med spredningsfare Han ønsker å gjøre noe med misbru-
ket, men beskrives som for stolt til selv å søke seg til behandling. Etter personunder-
søkerens vurdering ville en dom på samfunnsstraff  ”kunne sette fokus på hans rus-
problem og forplikte han til å samarbeide rundt å få en kontroll over dette. Han vil da 
samtidig kunne betjene gjeld og leilighet. En soning i fengsel kan i verste fall føre til 
at han gir opp og står på bar bakke den dagen soningen er over”. 
 
Etter en samlet vurdering av de aktuelle omstendighetene som kom i betraktning ved 
straffutmålingen, konkluderte førstvoterende, med tilslutning fra samtlige øvrige 
dommere, med at: 
 
”Til tross for dette er jeg kommet til at de allmennpreventive hensyn som begrunner 
at grove narkotikaforbrytelser som hovedregel må straffes med ubetinget fengsel, må 
slå igjennom ved fastsettelsen av straff … . Det er vanskelig å se at han skulle være i 
en situasjon der det foreligger klare og sterke rehabiliteringshensyn eller andre spe-
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sielle og tungtveiende grunner for å anvende samfunnsstraff. I tråd med de retnings-
linjer som er nedfelt i rettspraksis, må han derfor idømmes ubetinget fengsel”.76  
 
Til tross for et relativt betydelig misbruk, som var dokumentert langvarig, fant Høyes-
terett at det samlet sett forelå flere momenter som talte til tiltaltes ulempe, enn til hans 
fordel. Ved første gang gjennomlesing av domspremissene kan det synes strengt at 
utfallet ble en fullt ut ubetinget dom, sett hen til de potensielle skadevirkningene som 
kunne oppstå for tiltalte. I dommens avsnitt 14 var det dessuten henvist til Rt. 2011 s. 
695, som gjaldt domfellelse for snaut to kilo amfetamin.  
 
I den saken ga Høyesterett uttrykk for at straffen i utgangspunktet burde ligge på om 
lag to år og ti måneder.77 Til tross for at oppbevaringen her gjaldt et parti på mer enn 
1,5 kilo mer enn i 2013-saken, ble anken tatt til følge, og kvinnen ble idømt sam-
funnsstraff. Førstvoterende understreket tydelig at det ikke kunne gis utslagsgivende 
vekt for valget av straffereaksjon at hun var gravid, selv om det var en omstendighet 
som ble fremholdt av forsvareren som sentral. 
 
I personundersøkelsen ble det fremhevet at:  
 

”… [tiltalte] har endret livsførsel de siste syv måneder, … hun søkte behand-
ling før hun ble gravid og … hun virker troverdig og realistisk mht å ta tak i 
sitt eget liv”. ”I uttalelse fra …. [behandlingssenteret] … går det fram at 
[hun] har en foreløpig behandlingsgaranti ved senteret på seks måneder, med 
rett til oppfølgning i to år etter dette. Hun får behandling for rusproblemene 
og går til psykolog. Hun deltar i gravidegruppe og får rettledning med tanke 
på at hun snart skal bli mor”. 

 
Førstvoterende oppsummerte og konkluderte dermed følgende måte: 
 

”Som disse beskrivelsene viser, er det godt dokumentert at [tiltalte] har sluttet 
med narkotika og gjort store endringer i sin livsførsel. Hun har selv tatt initia-
tivet til behandlingen og lagt seg frivillig inn på institusjon etter at hun i vel et 
halvt år hadde holdt seg rusfri, og hun har ikke hatt noen «sprekk» i perioden. 
Når hennes rehabilitering ses i sammenheng med at dette er hennes første 
domfellelse, og på den underordnede rolle hun hadde i forhold til hovedmen-

                                                
76  Rt. 2013 s. 630 avsnitt 21. 
77  Rt. 2011 s. 695 avsnitt 12.  
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nene, har jeg - under en viss tvil - kommet til at det bør idømmes samfunns-
straff”.78 

 
Den avgjørende forskjellen mellom disse to sakene viser seg å være ulikhetene i de to 
domfeltes innstilling og motivasjon knyttet til et rehabiliteringsforløp. Begrunnet ut i 
fra individualpreventive hensyn, er dette rimelig. Som et ledd i den konkrete straffut-
målingen, belønnes domfelte for å vise tegn på at vedkommende er egnet for å gjen-
nomføre – og dra nytte av – en alternativ reaksjonsform, i tråd med formålet om reha-
bilitering.  
 
Opplysningene i personundersøkelsene i 2011-saken viser imidlertid at domfelte på 
mange områder hadde etablert et sett av gunstige hjelpetiltak til egen fordel. Både 
behandlingsplass (i forbindelse med graviditeten), samtaler med ruskoordinator samt 
psykolog, var ordninger som var etablerte ved behandlingen i Høyesterett. Motsatt var 
situasjonen i 2013-saken, hvor det som nevnt var påpekt en overhengende fare for at 
soning av fengselsstraff ville kunne få opprivende følger for domfeltes økonomiske 
situasjon, og som en følge av dette, også for hans rehabiliteringsmuligheter i tiden 
etter fullført soning. Til tross for disse risikoelementene ble vedkommende ikke idømt 
samfunnsstraff. Hans rehabiliteringssituasjon totalt sett, ble ansett som så langtkom-
men og velordnet at det i følge førstvoterende var ”vanskelig å se at han skulle være i 
en situasjon der det foreligger klare og sterke rehabiliteringshensyn eller andre spesi-
elle og tungtveiende grunner for å anvende samfunnsstraff.”79 
 
3.3.2 Annet ledd: Hvilke omstendigheter utgjør ”sterke grunner”? 
Straffeloven § 48 annet ledd har følgende ordlyd: 
 

”Første ledd bokstav a kan fravikes når den straff som ellers ville ha blitt 
idømt, helt eller delvis ville ha vært betinget, når lovbryteren er under 18 år, 
og ellers når sterke grunner taler for at samfunnsstraff idømmes”. 

 
Om tolkningen av uttrykket ”sterke grunner” kan vises til Matningsdal: 
 

”… samfunnsstraff [kan] bare erstatte ubetinget fengsel over ett år når «ster-
ke grunner» taler for det. I Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) kapittel 30 s. 447 utta-
les det at dette unntaket vil kunne anvendes «hvor de forholdene som pådøm-

                                                
78  Rt. 2011 s. 695 avsnitt 21-22. 
79  Rt. 2013 s. 630 avsnitt 21. 



37 
 

mes, hver for seg ikke er særlig grove». (Om det tilsvarende unntaket ved sam-
funnstjeneste, uttales det i Rt. 1998 s. 599 at det hadde «begrenset rekkevid-
de.)”.80 

 
Utover å understreke at formuleringen etablerer en skranke mot de alvorligste forme-
ne for narkotikakriminalitet gjennom å oppstille en grense for tillatt øvre strafferam-
me, gis det ingen oppklaring om hvilke omstendigheter som kan utgjøre ”sterke grun-
ner”. 
 
I Rt. 2007 s. 1244 er samfunnsstraff anvendt hvor den subsidiære fengselsstraffen ble 
satt til fengsel i ett år og seks måneder. Førstvoterende presiserer at det nærmere inn-
holdet i anvendelsesområdet, når det som i denne saken var snakk om såpass grove 
overtredelser, beror på om det i det konkrete tilfellet foreligger ”klare og sterke reha-
biliteringshensyn eller andre spesielle forhold”.81 
 
Konkretiseringen av begrepet kan synes vanskelig å få grepet om. En mer inngående 
forklaring er følgende: 
 
”Vilkåret "klare og sterke rehabiliteringshensyn eller andre spesielle og tungtveiende 
grunner" [slik det er kommet til uttrykk i rettspraksis] er en konkretisering av lovens 
vilkår "sterke grunner" som bare gjelder der det ellers ville blitt idømt strengere straff 
enn fengsel i 1 år (straffeloven 1902 § 28a første og annet ledd eller straffeloven 2005 
§ 48 første og annet ledd). Hvis den alternative fengselsstraffen er lavere (typisk ved 
simpel narkotikaovertredelse (enten bedømt etter straffeloven 2005 § 231, eller straf-
feloven 1902 § 162 første ledd) kreves ikke "sterke grunner" for samfunnsstraff. Da 
gjelder bare det alminnelige vilkåret i straffeloven 2005 § 48 første ledd bokstav b 
(eventuelt straffeloven 1902 § 28a første ledd bokstav b) om at "hensynet til straffens 
formål ikke taler mot en reaksjon i frihet",… .I disse tilfellene har domstolene derfor 
atskillig større spillerom ved reaksjonsvalget”.82 
 
Det kan imidlertid være grunn til å minne om Høyesteretts formulerte reservasjon hva 
angår den skjønnsmessige vurderingen av grensetilfellene, jf. Rt. 2007 s. 950 som er 
skissert foran på side 11. Likevel, tatt i betraktning av grensetilfellene hvor den 
skjønnsmessige vurderingen etter de to leddene blir mer ensartet, er det gode holde-

                                                
80  Matningsdal (2016) note 336 til strl. § 48 annet ledd. 
81  Rt. 2007 s. 1244 avsnitt 12. 
82  Jahre (2016). 
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punkter for å anse Jahres ovennevnte tolkning for å være i samsvar med spørsmålet 
som ble skissert under punkt 3.3. i 2003 s. 208 uttaler førstvoterende at: ”[Når] depar-
tementet gikk inn for økt bruk av samfunnsstraff, [burde] … etter min mening [også]  
§ 28a åpne for bruk av samfunnsstraff også der strafferammen er høyere enn 6 år, når 
særlig sterke grunner taler for det”.83 
 
Selv om Høyesterett tok til orde for at bruken av samfunnsstraffen etter sin daværende 
utforming burde økes, var det med en klar bevissthet om at de konkrete helhetsvurde-
ringene av de mer alvorlige tilfellene måtte bli markant strengere og mer bundet enn 
etter terskelen i første ledd. 
 
 
3.4 Narkotikaprogram med domstolskontroll  
Prøveordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll tar særlig sikte på å 
rehabilitere tungt belastede kriminelle rusmiddelmisbrukere som har stort behov for 
hjelp og behandling, og som vil ut av sitt rusmiddelbruk.84 
 
Narkotikaprogrammet er et ”særvilkår for fullbyrdingsutsettelse”, slik ordlyden er 
formulert i strl. § 37. Det er altså tale om et særvilkår for en dom på en fengselsstraff 
som gjøres betinget. I en betinget dom på fengsel skal det alltid fastsettes som vilkår 
at den domfelte ikke begår nye straffbare handlinger i prøvetiden. Prøvetiden skal ”i 
alminnelighet” være to år, men den kan fastsettes i inntil fem år.85 Derutover er det 
opp til rettens skjønn om det også skal fastsettes øvrige vilkår, i medhold av strl. §§ 
3686 og 37. En rekke spesifiserte vilkår er listet opp i § 37. I denne sammenhengen er 
det vilkåret i § 37 f) som er det sentrale: 
 

”Som særvilkår for fullbyrdingsutsettelse kan retten pålegge den domfelte å 
gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll eller program mot rus-
påvirket kjøring for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 
§ 31, jf. § 22 første ledd, og som har problem med alkohol eller annet beru-
sende eller bedøvende middel, forutsatt at domfelte har samtykket til å gjen-
nomføre programmene”. 

                                                
83  Rt. 2003 s. 208 avsnitt 15. 
84  Rt. 2010 s. 1082 med videre henvisning til Rt. 2008 s. 1495 og Ot.prp. nr. 81 (2004-2005) avsnitt 

14. 
85  Jf. strl. § 34 annet ledd. 
86  I medhold av § 36 stilles det vanligvis vilkår om at den domfelte gis meldeplikt for politiet til be-

stemte tider. 
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Tilfellene vedørende ruspåvirket kjøring etter veitrafikkloven holdes utenfor, idet 
dette alternativet utgjør en helt egen ordning med hovedfokus på å rehabilitere lov-
overtredelser knyttet til, og som en følge av alkoholmisbruk, jf. formuleringen ”eller”. 
I departementets vurdering av høringsuttalelsene ble det også understreket at ”[…] 
narkotikamisbruket og ikke alkoholmisbruket må være hovedproblemet for lovover-
trederen. Personer som i hovedsak misbruker alkohol, vil således falle utenfor mål-
gruppen da ND er et narkotikaprogram”.87 
 
Ordningen gjelder altså for «rusmiddelmisbrukere som er dømt for narkotikarelatert 
kriminalitet», jf. straffeloven § 53 nr. 6 og forskrift om prøveordning med narkotika-
program med domstolskontroll § 2. I narkotikaprogramforskriften § 3 er narkotikare-
latert kriminalitet som tidligere nevnt definert som: Overtredelser av straffeloven § 
231 og § 232, lovbrudd begått under påvirkning av illegale rusmidler og lovbrudd 
begått for å finansiere eget rusmiddelmisbruk, jf. forskriften § 3. Ut ifra ordlyden 
trekker tilsynelatende hverken loven eller forskriften noen øvre grense for narkotika-
forbrytelsens alvor.  
 
Flere steder i forarbeidene er det fremhevet at det skal være stor fleksibilitet med hen-
syn til målgruppen, jf. eksempelvis merknaden88 til § 53 hvor det poengteres at for-
muleringen ”narkotikarelatert kriminalitet89” er valgt for å tydeliggjøre nettopp dette.  
 
Narkotikaprogrammet er et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg. Retten kan 
fastsette at domfelte gjennomfører programmet som vilkår for å utsette straffegjen-
nomføring i fengsel.90  Kortfattet går ordningen ut på at den domfelte gjennomgår alle 
fire fasene i programmet, under jevnlig kontroll av en dommer Programmet kan inne-
holde eksempelvis behandling i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, 
utdannings- og arbeidstiltak, bo-oppfølging, fritidsaktiviteter, bistand med økonomi 
og andre tiltak som er viktige for den enkeltes rehabilitering og integrering i samfun-
net.91 
 

                                                
87  Ot.prp. nr. 81  (2004-2005) pkt. 5.4. 
88  Ot.prp. nr. 81  (2004-2005) punkt. 7.1. 
89  Egen kursivering. 
90  Ot.prp. nr. 81 (2004-2005) punkt 5.1. 
91  Meld. St. 12 (2014-2015) punkt 4.4.2 
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I Rt. 2007 s. 252 er det uttalt at betinget fengsel anses mildere enn samfunnsstraff.92 
Sett hen til at begge de to alternative straffereaksjonene er tenkt anvendt nettopp som 
alternativer for å få bukt med narkotikarelatert kriminalitet, skal det senere drøftes 
om, og i så fall hva som er grunnene til at narkotikaprogram prosederes i merkbart 
færre tilfeller enn samfunnsstraff. En av antagelsene som ligger bak denne påstanden, 
er vilkåret i narkotikaprogramforskriften § 5 om forutgående personundersøkelse for 
at idømmelse av narkotikaprogram skal kunne bli aktuelt. Spørsmålet blir da om reali-
teten fortoner seg slik at narkotikaprogram er mer vanskelig tilgjengelig  
 
  

                                                
92  Rt. 2007 s. 252 avsnitt 12.  
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4 Hvilke momenter kan utgjøre en 
rehabiliteringssituasjon?  

 
4.1 Innledning 
Avgjørelsen av den konkrete straffutmålingen stiller domstolene overfor følgende 
spørsmål: Hvilke strafferammer gjelder for det eller de overtrådte straffebudene i? 
Hvilke momenter er relevante ved utmålingen? I hvilken retning trekker det enkelte 
moment, og hvor stor vekt skal momentene innbyrdes tillegges i forhold til hverand-
re? I dette kapittelet skal det undersøkes hvordan disse spørsmålene håndteres i saker 
om narkotikarelatert kriminalitet. Hvilke forhold kategoriseres inn under rehabilite-
ringshensynet, og hvordan vektlegges disse, både innbyrdes og i forhold til øvrige 
straffeutmålingsmomenter? 
 
Denne delen skal undersøke om det er vesentlige forskjeller mellom de sakstilfellene 
hvor straffutmålingen ender på samfunnsstraff, kontra de sakene hvor det idømmes 
narkotikaprogram, eller om terskelen tvert imot fortoner seg som ganske lik. 
 
4.2 Personlige forhold ved tiltalte 
4.2.1 Vanskelig barndom/oppvekstvilkår 
 
Et første moment som kan få utslag ved straffutmålingen, er tiltaltes oppvekstvilkår. I 
Rt. 2012 s. 1316 sa førstvoterende seg enig i lagmannsrettens vurdering i å ”ta noe 
hensyn til” tiltaltes endrede livssituasjon – fra en vanskelig barndom i et svært rusbe-
lastet hjem, til en tilværelse med utdannelse og samboer.93 Saken gjaldt likevel et så 
alvorlig narkotikalovbrudd, oppbevaring av om lag 65 000 tabletter fenazepam og 
ytterligere om lag 600 gram stoffblanding, at en grensen for en alternativ reaksjon var 
langt overskredet. En enstemmig Høyesterett justerte derfor straffen til fire år, til for-
skjell fra tre år som lagmannsrettens flertall idømte.  
 
At et forhold tillegges vekt ved straffutmålingen betyr ikke dermed nødvendigvis at 
det samme forholdet blir utslagsgivende for valget av straffereaksjon. Hovedregelen 
er at vanskelige oppvekstvilkår får mer begrenset betydning, jo mer alvorlig krimina-
litet det dreier seg om.94 I Rt. 2010 s. 134095 uttalte Høyesterett om dette at: 

                                                
93  Rt. 2012 s. 1316 avsnitt 23. 
94  Eskeland, s. 443. 
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”Domfelte har hatt problemer i oppveksten og har tidligere fått diagnosen 
ADHD. Slik problemene er beskrevet i personundersøkelsen, kan jeg imidler-
tid ikke se at det dreier seg om så spesielle forhold at det er grunn til å ta dem 
i betraktning i formildende retning i en så alvorlig sak som dette”.96 

 
Disse to sakene viser altså at det er store ulikheter i hvilken konkret vekt Høyesterett 
tillegger omstendigheten ”oppvekstvilkår” som straffutmålingsmoment. Graden av 
straffverdighet i den enkelte sak er svært medvirkende til hvilken vekt vanskelige 
oppvekstvilkår tillegges. Dommene er trukket frem for å belyse at disse skjønnsmes-
sige straffutmålingsmomentene er svært lite overførbare fra sak til sak. 

 
4.2.2 Rusavhengighet 
Som det hittil har fremgått, danner rusavhengighet som moment i straffutmåling og 
valg av strafform hovedinnfallsvinkelen til oppgaven. Det er dermed også en nødven-
dig forutsetning for at det skal bli tale om idømmelse av en alternativ straffereaksjon 
begrunnet i rehabilitering.  
 
I Rt. 2005 s. 746 blir omstendigheten likevel uttrykkelig vektlagt som et ledd i vurde-
ringen for valget av straffereaksjon. Dommen tjener derfor godt som illustrasjon av 
hovedproblemstillingen.  
 
En mann var dømt for simpelt tyveri av en mobiltelefon jf. straffeloven 1902 § 257 og 
for å ha ervervet 11 mogadontabletter med det narkotiske virkestoffet nitrazepam, jf. 
straffeloven 1902 § 162 første ledd. Hovedpoenget i dommen er at Høyesterett la vekt 
på signaler fra lovgiver om straffeskjerpelse overfor gjentatt vinningskriminalitet, og 
satte etter dette straffen til fengsel i 90 dager. Lengden på denne fengselsstraffen var 
imidlertid i sin helhet avsonet ved varetekt. Førstvoterende trakk deretter frem uttalel-
ser fra forarbeidene om at det i formildende retning likevel særlig måtte legges vekt 
på at domfelte var ”en tungt belastet narkotikamisbruker som begår vinningskrimina-
litet for å finansiere sitt rusmiddelmisbruk.”97 I dommens avsnitt 16 understrekes det 
videre at: 
 

                                                                                                                                      
95  Dommen gjaldt legemsbeskadigelse med døden til følge etter strl. 1902 § 229 3. straffalternativ. 
96  Rt. 2010 s. 1340 avsnitt 10. 
97  Ot. prp. nr. 62 (2002-2003) s. 74 og Innst. O. nr. 118 (2002-2003), hvor komiteen ikke tok avstand 

fra departementets synspunkter. 
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”På den annen side presiseres det i forarbeidene at det fortsatt skal være for-
holdsmessighet mellom den straffbare handling og den utmålte straff. Og det 
understrekes at det er rom for en mindre omfattende straffskjerpelse overfor 
rusmisbrukere som stjeler for å skaffe penger til narkotika enn overfor vin-
ningsforbrytere med profesjonelt tilsnitt”. 

 
Vi ser altså at rusavhengighet i seg selv kan være et moment som taler i retning av nedsatt 
straffverdighet – iallfall sammenlignet med mer profesjonelle straffbare handlinger. Rusav-
hengighet er dessuten, som nevnt, også et grunnvilkår for å kunne idømme de alternative re-
aksjonsformer som avhandlingen gjelder. 
 
4.2.3 Tidspunktet for rehabiliteringen 
I saker hvor rehabiliteringssituasjonen rent prinsipielt kan begrunne valget av en av de 
reaksjonsformer som avhandlingen gjelder, blir det nødvendig å stille spørsmålet om 
når rehabiliteringssituasjonen må foreligge. Høyesterettspraksis har flere ganger tyde-
lig gitt uttrykk for at tidspunktet for rehabiliteringsvurderingen som utgangspunkt skal 
skje på domstidspunktet, jf. førstvoterende i Rt. 2008 s. 1737 avsnitt 14.  Førstvote-
rende inntok likevel en pragmatisk synsvinkel til dette spørsmålet, i og med at det 
faktum at tiltalte tidligere hadde gjennomført en dom på samfunnsstraff, og at de nye 
handlingene hun nå sto tiltalt for, var begått så sent som et år etter den fullførte straf-
fen.98 
 
Heller ikke i Rt. 2011 s. 1155 kom Høyesterett til at det var grunnlag for å idømme 
samfunnsstraff. Det ble fremholdt at ”endringen i domfeltes livsførsel hadde funnet 
sted tre til fire år før lovbruddet, og at han ikke syntes «å være i noen spesielt sårbar 
situasjon”.99 
 
Senere, i HR-2016-286-A100 ble det gitt samfunnsstraff i 420 timer med gjennomfø-
ringstid og subsidiær fengselsstraff på et år og seks måneder ved grov narkotikafor-
brytelse. Reaksjonsvalget ble begrunnet med kombinasjonen av rehabilitering, lang 
saksbehandlingstid og sårbarhet. Saken gjaldt befatning med 130 gram amfetamin og 
380 gram hasj. 
 
I dommens avsnitt 19 og 20 omtales tidspunktet for når rehabiliteringsprosesessen må 
ha skjedd for å være relevant: 

                                                
98  Rt. 2008 s. 1737 avsnitt 13. 
99  Rt. 2011 s. 1155 avsnitt 26 til 28, med henvisning i HR-2016-286-A avsnitt 16. 
100  Høyesteretts dom 5. februar 2016. 
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"Aktor anfører at det avgjørende for om det foreligger sterke og klare rehabi-
literingshensyn, er en vurdering av domfeltes livssituasjon forut for de straff-
bare handlingene sammenholdt med utviklingen og situasjonen på domstids-
punktet, jf. Rt-2007-1244 avsnitt 15. Bare rehabilitering som har skjedd etter 
den eller de straffbare handlingene, kan etter hans syn tas i betraktning”.101 
 
”Jeg kan imidlertid ikke se at dommen det vises til, er til hinder for at domsto-
lene, der det dreier seg om en stadig pågående prosess, også tar i betraktning 
rehabilitering som startet forut for de overtredelser det nå skal utmåles straff 
for, jf. Rt-2009-290. Men jeg er enig i at det normalt må ha skjedd en klar po-
sitiv utvikling mellom de straffbare forholdene og domstidspunktet."102 

 
Førstvoterendes siste uttalelse må kunne sies å representere en tydeliggjøring av at en 
konkret rehabiliteringsvurdering ikke kan gjøres så streng at man ikke tillater sprekker 
på veien. Selv om det ”[også] må ha skjedd en positiv utvikling mellom de straffbare 
forhold og domstidspunktet”, synes denne formuleringen kun å vise til nødvendighe-
ten at det må foreligge en viss motivasjon for rehabilitering i dette tidsrommet. Ters-
kelen kan imidlertid ikke legges så høyt at all motivasjon hos tiltalte må kunne påvi-
ses i konkrete skritt på veien mot rehabilitering.  
 
Med dette underbygges også rettstilstanden etter Rt. 2009 s. 290, men i motsatt ret-
ning av hva aktor viste til i sin prosedyre. I dommen poengteres det, at tiltalte, dersom 
vedkommende ble idømt ubetinget fengselsstraff, ville dette kunne virke ødeleggende 
for hennes ”videre” rehabilitering.103 Dommen viser også at tiltalte tok tak i sine rus-
relaterte problemer for første gang i 2003104, til tross for at forholdene hun nå sto til-
talt for var begått i løpet av 2006.105 Også denne dommen understreker altså at en 
pågående rehabiliteringsprosess ikke bør stykkes opp i tidsperioder for å kunne tilleg-
ges vekt i helhetsvurderingen. Vurderingene vedrørende dette aspektet synes å under-
gis en særlig varsomhet, for å ivareta hensynet til en individuell, forsvarlig og rettfer-
dig behandling. 
 

                                                
101  HR-2016-286-A avsnitt 19. 
102  HR-2016-286-A avsnitt 20. 
103  Rt. 2009 s. 290 avsnitt 19. 
104  Rt. 2009 s. 290 avsnitt 17. 
105  Rt. 2009 s. 290 avsnitt 10. 



45 
 

4.2.3.1 Fullført rehabilitering 
Derimot er rehabilitering som er fullstendig fullført forut for den straffbare handling-
en, ikke relevant. Rt. 2013 s. 630 er svært tydelig på dette punktet. I domspremissene 
poengterte førstvoterende at tiltalte ifølge lagmannsretten levde ”en svært velorgani-
sert tilværelse”.106  
 
Det kan dermed hevdes at dommen skaper et paradoks; at et relativt velordnet liv dis-
kvalifiserer for samfunnsstraff. Som innvending mot dette kan det hevdes at dette 
paradokset tross alt tydeliggjør anvendelsesområdet for samfunnsstraffen og narkoti-
kaprogrammet – nettopp at disse reaksjonene skal bidra til rehabilitering fra en tidli-
gere adferd. 
 
4.2.4 Fast arbeid  
I Rt. 1988 s. 369 ble tiltalte idømt 90 dagers betinget fengsel, blant annet for flere 
tilfeller av kjøp og innførsel av mindre kvanta hasj og Rohypnol, samt fem grove ty-
verier, ett forsøk på grovt tyveri, to tyverier og ett bilbrukstyveri. Selv om saken 
gjaldt mange overtredelser, fant Høyesterett etter domfeltes anke å kunne gjøre feng-
selsstraffen betinget i sin helhet, med tillegg av en ubetinget bot. Høyesterett uttalte 
innledningsvis at: 
 

”Det dreier seg her om en så vidt omfattende kriminell aktivitet og av en slik 
art at jeg er enig med forhørsretten i at allmennpreventive hensyn taler for en 
ubetinget fengselsstraff, selv om domfelte tidligere bare har en trafikkbot”. 

 
Selv om gjentagelsesmomentet ikke gjorde seg gjeldende, var altså arten av de straff-
bare handlingene såpass grove at dette i seg selv med tyngde talte for at ubetinget 
fengselsstraff i utgangspunktet var riktig reaksjon. 
 
Likevel ble det idømt betinget fengselsstraff under henvisning til at domfelte helt 
hadde endret livsstil. Han hadde selv tatt kontakt med Utekontakten med initiativ om 
å motta råd og veiledning da han ble løslatt fra varetektsfengsel. Han hadde dessuten 
brutt med sitt tidligere miljø, og fått fast arbeid. Utekontakten hadde for Høyesterett 
uttrykt bekymring for at den positive utviklingen ville ødelegges dersom tiltalte ble 
satt inn til soning. 
 

                                                
106  Rt. 2013 s. 630 avsnitt 17. 
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Domspremissene i denne dommen er ikke særlig utførlige, men det ser likevel ut til at 
uttalelsen fra Utekontakten ble tillagt utslagsgivende vekt i favør av å belyse tiltaltes 
rehabiliteringssituasjon. Fast arbeid anses som et betydningsfullt aspekt ved en reha-
biliteringssituasjon, og tillegges betydelig vekt i helhetsvurderingen.  
 
 
4.2.5 Reelle utsikter til rehabilitering 
Tiltaltes reelle utsikter til rehabilitering vil i mange tilfeller fortone seg som det mest 
tungtveiende straffutmålingsmomentet i narkotikasakene. Hvorvidt utsiktene til reha-
bilitering fortoner seg som reell eller ikke for den enkelte tiltalte, vil i de aller fleste 
tilfellene bero på en helhetlig skjønnsvurdering basert på de øvrige straffutmålings-
momentene som er presentert hittil i dette kapitlet. De konkrete utsiktene til rehabili-
tering vil ofte ses i sammenheng med den antatte faren for gjentagende kriminalitet.  
 
Flere av de gjennomgåtte dommene har vist at denne vurderingene kan få svært ulikt 
utfall. Det kan det spørres om hvilke konkrete momenter som egentlig blir avgjøren-
de. Er det for eksempel personundersøkelsen, eller rettens inntrykk av tiltalte? For 
Høyesterett er dette siste lite relevant, idet tiltalte ikke møter ved behandlingen. Det 
momentet som med tyngde kan hevdes at bør bli avgjørende, er presiseringen som 
skriver seg fra Ot.prp. nr. 81 (2004-2005) avsnitt 14 – som tidligere nevnt i punkt 3.4 
– om at narkotikaprogrammet særlig tar sikte på å rehabilitere tungt belastede krimi-
nelle rusmiddelmisbrukere, som vil ut av sitt rusmiddelbruk og med et ”stort behov 
for hjelp og behandling”. Når behovet er størst, er kanskje også prognosene – i alle 
fall i begynnelsen – også mest sårbare. Dét bør likevel ikke i seg selv avskjære mulig-
hetene.  
 
4.2.5.1 I hvilken retning går utviklingen? 
I Borgartings lagmannsretts dom108 15.04.2016 ble tingrettens straffutmåling endret 
fra ubetinget fengsel i ett år og ti måneder til 420 timers samfunnsstraff med en gjen-
nomføringstid på ett år og ti måneder. Den subsidiære fengselsstraffen ble utmålt til 
tilsvarende tid som gjennomføringstiden. 
 
Saken gjaldt oppbevaring av om lag 350 gram amfetamin, samt jevnlig bruk. Domfel-
te hadde etter lang tids narkotikamisbruk, selv tatt initiativ til å skaffe seg behand-
lingsplass. I løpet av den tremånedersperioden oppholdet hadde domfelte jevnlig le-
vert rene urinprøver.  

                                                
108  LB-2016-44537. 
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Sett hen til en begynnende, men dermed også sårbar rehabiliteringssituasjon, kom 
flertallet til at det forelå tilstrekkelig klare og sterke rehabiliteringshensyn til at ut-
gangspunktet om ubetinget straff kunne fravikes. 
 
Denne resultatet kan underbygges av to øvrige lagmannsrettsdommer med flere lik-
hetstrekk: 
 
Den 21.04.2015 avsa Gulating lagmannsrett en dom109 på ett år og fire måneder, 
hvorav ett år ble gjort betinget på vilkår om gjennomføring av narkotikaprogram. Den 
tiltalte var tidligere straffedømt en rekke ganger tidligere, hvorav to av forholdene 
gjaldt endringsdommer i forbindelse med tidligere idømt narkotikaprogram. Dette 
tydet isolert sett på at tiltalte hadde hatt vanskeligheter for å nyttiggjøre seg de mulig-
hetene som lå  programmet. De øvrige overtredelsene gjaldt gjentatte tilfeller av kjø-
ring i ruspåvirket tilstand og uten gyldig førerkort, som også var tilfelle i denne saken 
– i tillegg til blant annet tyverier og brudd på legemiddelloven. 
 
Lagmannsretten var enig med tingretten i at den samlede straff for alle handlingene i 
utgangpunktet lå på rundt fengsel i 1 år og 7 måneder. Om vurderingen av om narko-
tikaprogram alternativt kunne være aktuelt, ble det uttalt at: 
 

”Det fremgår av personundersøkelse[n] … at domfelte er i målgruppen for 
narkotikaprogram … , og at han under gitte forutsetninger er egnet for delta-
kelse. Han har tidligere gjennomført narkotikaprogram… , [men dette] ble da 
brutt. Lagmannsretten er enig med tingretten i at domfelte bør få en ny sjanse, 
når han nå er motivert for å gjøre noe med sitt narkotikaproblem. Den vesent-
ligste delen av straffen kan derfor gjøres betinget på det særskilte vilkår at 
han gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll”. 

 
Dommen var enstemmig. I motsetning til mindretallet i LB-2016-44537, hadde en 
samlet lagmannsrett i denne saken ingen motforestillinger mot å utvide den betingede 
delen, slik soningen ble ansett avsonet.110 Dette til tross for at flertallet av overtredel-
sene gjaldt forhold som i større grad må kunne sies å være straffverdige med bak-
grunn i tankegangen om ivaretakelse av individualprevensjonen i sin opprinnelige 
form; nemlig uskadeliggjøring.111 Selv om det jo er slik at det ikke opereres med noen 
                                                
109  LG-2015-47511. 
110  Totalt 134 dager kom til fradrag for utholdt varetekt, jf. strl. § 60 første ledd. 
111  Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 11.6.4 (på side 145). 
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begrensninger i arten av forbrytelser som kvalifiserer for narkotikaprogram, vil straff-
verdigheten likevel kunne få betydning for den konkrete straffutmålingen. 
 
Flertallet i LB-2016-44537 derimot, uttalte at domfeltes begynnende forsøk på, og 
behov for, rehabilitering måtte gis utslagsgivende vekt, til tross for at rehabiliteringen 
var i oppstartsfasen. Til dette må det kunne bemerkes at det verken i loven eller for-
skriften stilles krav til at rehabiliteringssituasjonen allerede skal være påbegynt før 
domfellelsen. Ordlyden § 38 angir anvendelsesområdet til å gjelde ”rusmiddelmisbru-
kere som er dømt for narkotikarelatert kriminalitet”.  
 
I Rt. 2008 s. 1495 i avsnitt 19 vises det i denne sammenheng til formuleringen i 
Ot.prp. nr. 81 (2004-2005) på side 20 om at vedkommendes ”motivasjon og ønsker 
om å delta må være avgjørende momenter”. Det må kunne argumenteres for at moti-
vasjonen og ønsket om å delta kan være vel så stort for de rusmiddelavhengige som er 
dømt, kanskje gjentatte ganger, men som ikke på egenhånd makter å foreta seg de 
innledende grepene for å bryte et negativt handlingsmønster.  Til dette kan det også 
anføres at omgjøringsadgangen og adgangen til vilkårsendringer, jf. narkotikapro-
gramforskriften §§ 10 og 11 representerer en sikkerhetsventil som for eventuelle til-
feller av ”feilslått” rehabilitering. 
 
I lys av disse tydelige uttalelsene kan det tyde på at det i flere av de gjennomgåtte 
dommene er lagt for omfattende vekt på i hvilken utstrekning domfelte har skapt posi-
tive endringer knyttet til rusmisbruk og kriminell løpebane forut for domfellelsen. 
 
En lignende betraktningsmåte ble anført av aktor i en nylig behandlet sak for Høyeste-
rett.112 Aktoratet hevdet at et avgjørende moment for om det foreligger sterke og klare 
rehabiliteringshensyn, er en ”vurdering av domfeltes livssituasjon forut for de straff-
bare handlingene sammenholdt med utviklingen og situasjonen på domstidspunk-
tet.”113 Bare rehabilitering som har skjedd etter den eller de straffbare handlingene, 
kunne etter hans syn tas i betraktning. Førstvoterende var enig i at ”det normalt må ha 
skjedd en klar positiv utvikling mellom de straffbare forholdene og domstidspunk-
tet”114, men uttalte derimot også at: ”Jeg kan imidlertid ikke se at […] er til hinder for 
at domstolene, der det dreier seg om en stadig pågående prosess, også tar i betraktning 
rehabilitering som startet forut for de overtredelser det nå skal utmåles straff for”.115  
                                                
112   Dom 05.02.2016 (HR-2016-286-A). 
113  Med henvisning til Rt. 2007 side 1244 avsnitt 15. 
114  HR-2016-286-A avsnitt 20. 
115  Samme sted. 
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Tiltalte var domfelt for narkotikakriminalitet tre ganger tidligere, samtlige innenfor en 
fireårsperiode. Den siste av disse omfattet også en grov narkotikaforbrytelse. På 
domstidspunktet for den siste dommen var han mer eller mindre rusfri når det gjaldt 
amfetamin, men han hadde fortsatt et ganske betydelig misbruk av hasj. Misbruket av 
amfetamin startet etter en utskriving fra psykiatrisk avdeling da han var rundt 30 år. I 
tiden fra den siste domfellelsen (i 2006), og frem til de nye straffbare forholdene ble 
begått (i 2013), hadde han holdt seg borte fra kriminalitet. Det var altså i tidsrommet 
fra de nye straffbare forholdene og frem til denne aktuelle behandlingen i Høyesterett 
at han på ny hadde gjennomgått en positiv utvikling, med blant annet samvær med sin 
datter, og en igangsatt prosess med å skaffe egen bolig.  
 
Høyesterett var ikke enig med påtalemyndigheten i at domfeltes situasjon måtte anses 
”tilnærmet uforandret” på bakgrunn av de tidligere rehabiliteringsforsøkene, og at han 
dermed ikke kunne sies å være fullt ut rehabilitert fra sitt rusproblem i 2013. 
 
Dommen må kunne sies å representere en ganske tydelig oppklaring mot saker der 
omtvistede spørsmålet er om rehabiliteringssituasjonen allerede er fullstendig fullført. 
 
Det kan stilles spørsmål ved om hvorfor det i den saken ikke ble prosedert på narkoti-
kaprogram, snarere enn at saken for Høyesterett stod ved om samfunnsstraff kunne 
begrunnes som et unntak for hovedregelen om ubetinget fengselsstraff for grov narko-
tikaforbrytelse. Høyesterett på sin side pekte, som tidligere nevnt, på at en ytterligere 
utvidelse av handlingsrommet krevde forutgående lovendring. Dersom narkotikapro-
gram hadde vært tema ved behandlingen, ville saksforholdet kunne vært å anse som 
en gjenganger med et derigjennom bevist behov for én siste sjanse til et grundig reha-
biliteringsforsøk som gjennomføring av et individuelt tilpasset narkotikaprogram ville 
være. Det var på det rene at misbruket hadde vedvart i ti år, og det var dessuten rekvi-
rert en personundersøkelse for å belyse hans situasjon. 
 
Narkotikaprogrammet er som nevnt en form for betinget fengsel, mens samfunnsstraf-
fen - som et alternativ til ubetinget -  normalt reserveres for de strengere tilfellene. 
Kanskje kan det også hevdes at samfunnsstraffen oppleves å ha et større pønalt preg, 
ved å ”tvinges” til samfunnsnyttighet, mens ND anses å være forbeholdt de aller sva-
keste, med kun deres egen rehabilitering i fokus. 
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Kritikerne av narkotikaprogrammet er tydelig på at ND også i realiteten fungerer som 
en inngripende form for straff, særlig i de tilfellene hvor det stilles mange vilkår. 116 
Grensedragningen er imidlertid vanskelig. Det dreier seg ofte også mennesker med 
lav straffgjennomføringsevne. Samtidig kan heller ikke straffen uthules til å bli til-
nærmet innholdsløs. 
 
 
4.3 Oppsummering: Nærmere om forskjellen i anvendelsesområde 

mellom reaksjonsformene 
 
Finnes det markante forskjeller mellom de sakstilfellene hvor det idømmes samfunns-
straff, sammenlignet med de som heller anses egnet for å underlegges narkotikapro-
gram? 
 
I Rt. 2008 s. 1495 ble domfelte idømt ett år og seks måneders betinget dom på vilkår 
av narkotikaprogram, av en dom på totalt fire års fengselsstraff. Det ble vist til at nar-
kotikaprogrammet, til forskjell fra samfunnsstraffen, på en ”helt annen måte var egnet 
til å fange opp hensynet til allmennprevensjonen” 117, med henvisning til muligheten 
for å kombinere med en deldom. Dermed ble det faktiske utfallet av denne saken at 
domfelte, til tross for at omstendigheter som langvarig, tungt misbruk, psykisk diag-
nose og et innarbeidet kriminelt mønster, likevel ble dømt til å sone knappe to og et 
halvt år, under henvisning til at hensynet til allmennprevensjonen tilsa at den betinge-
de delen kombineres med en deldom. 
 
Forholdene domfellelsen gjaldt, dreide seg om svært alvorlig narkotikakriminalitet. 
Det omfattet både kjøp, oppbevaring og videresalg av et totalt parti på om lag seks 
kilo, både hasj og amfetamin. På denne bakgrunnen kan det stilles spørsmål om reha-
biliteringsbetraktningene i det hele burde fått så betydelig gjennomslag i denne saken. 
Til tross for at domfelte selv hadde et omfattende rusproblem, gjaldt en sentral del av 
domfellelsen videresalg av et betydelig kvantum, som helt klart rakk lenger enn hva 
som kunne antas å være til eget forbruk. Det store skadepotensialet fortrengte dermed 
rehabiliteringshensynene i stor grad. 
 
I forarbeidene er det imidlertid understreket at: ”Ved å få deltakerne [i narkotikapro-
grammet] inn i et regulert livsmønster uten kriminalitet og rusmiddelmisbruk, vil ge-

                                                
116  Knutsen (2016). 
117  Avsnitt 23. 
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vinsten for den enkelte og for samfunnet være stor”.119 I den grad også samfunnsstraf-
fen som alternativ reaksjonsform søker å fremme rehabilitering, er denne målsettingen 
også overførbar til samfunnsstraffen.  
 
I denne sammenhengen er det viktig å være oppmerksom på risikoen for at mulighet-
ene til nettopp en reell rehabilitering kan svekkes dersom adgangen til deldom i for 
stor utstrekning brukes for å legitimere avgjørelsen, gjennom henvisninger til be-
skyttelse av allmennprevensjonen. I så fall kan det stilles spørsmålstegn ved om ikke 
da i noen grad den reelle rehabiliteringsmuligheten som narkotikaprogrammet skal 
representere, uthules. 
 
Uttalelsen i forarbeidene minner om at narkotikaprogrammets målsetting er å bidra til 
nettopp en begynnende rehabilitering. Uttalelsen står dermed i et visst misforhold til 
denne dommen, som synes å være den seneste lagmansrettsdommen vedrørende bruk 
av narkotikaprogram: 
 
I LG-2017-21862 uttales følgende om den avgjørende vurderingen for valget av straf-
fereaksjon:  
 

”Tiltalte har sagt seg villig til narkotikaprogram og fremstod under ankefor-
handlingen som svært motivert. Han har … tatt tak i sine problemer og klart å 
holde seg rusfri og komme over i en ordnet tilværelse. Han har meget god 
støtte i sin samboer og i sin familie og er etablert i egen bolig. Han har også 
gjenopprettet kontakten med sin åtte år gamle sønn. Han har foreløpig ikke 
kommet i betalt arbeid, men har holdt seg i aktivitet ved å arbeide gratis … . 
Tatt i betraktning at han har fagbrev … synes det realistisk at han på sikt også 
kan komme i lønnet arbeid. Oppsummert vitner tiltaltes handlemåte … om 
sterk motivasjon og vilje til å bli fullstendig rehabilitert. Hans bakgrunn og er-
faring som lovlydig borger og støtten han har fra samboer og familie gjør det 
realistisk at han vil fortsette den positive utviklingen og ikke falle tilbake til 
rusmiddelmisbruk og kriminalitet.” 
 

Oppsummeringen illustrerer bredden og detaljnivået i de skjønnsmessige vurderinge-
ne som foretas i den enkelte sak, men peker også på det antatte misforholdet. Antagel-
sene om at domfelte realistisk sett vil være i stand til å fortsette en allerede positiv 
utvikling i retning fullstendig rehabilitering er samlet sett vektet positivt, og også fun-

                                                
119  Ot.prp. nr. 81 (2004-2005) punkt 6. 
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dert på mer sikre holdepunkter som konsistent handlemåte over tid, ikke bare en mer 
umiddelbar uttalt motivasjon. 
 
 
Rt. 2008 s. 1495 inneholder også en drøftelse knyttet til de vide rammene for anven-
delsesområdet. Er det grunn til å tro at disse rammene snevres inn gjennom mer utfyl-
lende praksis etter hvert som ordningen skal fungere på permanent basis? I dommens 
avsnitt 20 peker førstvoterende på at definisjonen i narkotikaprogramforskriften § 3 
rekker ”meget vidt”, og at vide rammer, både med tanke på forbrytelsenes art og alvor 
er nødvendig, blant annet begrunnet i at det på daværende tidspunkt dreide seg om en 
prøveordning.  
 
På den ene siden må det kunne argumenteres for at de positive sidene ved at en prø-
veordning er iverksatt og forlenget  som følge av at den hittil har vært ansett vellyk-
ket, i hvert fall foreløpig veier opp for de presumptivt negative følgene av at det i den 
samme prøveperioden kan oppstå noen større svingninger i de individuelle domsresul-
tatene som følge av at anvendelsesområdet ikke fullt ut er kartlagt. 
 
Utgjør terskelen for anvendelsesområdet for de to alternative reaksjonsformene en for 
usikker forutberegnelighetssituasjon? Eller er dette en nødvendig følge av at sakene 
underlegges en individuell skjønnsmessig behandling?  
 
For de som ikke idømmes samfunnsstraff fremfor ubetinget, og som dermed kunne 
hatt en mulighet til å beholde arbeid under tiden for soning i frihet, kan utfallet av 
straffutmålingen få vidtrekkende negative konsekvenser. Straffutmålingen kan der-
med komme til å påvirke en allerede begynnende rehabiliteringsprosess. For de  som 
ikke idømmes narkotikaprogram, kan forskjellen utgjøre skillet mellom å igangsette 
en slik rehabiliteringsprosess – med den veiledning og bistand som følger av den in-
dividuelle planen – eller å miste motet helt. For de menneskene som er mest aktuelle i 
målgruppen til å idømmes narkotikaprogram, særlig på grunn av langvarig misbruk, 
vil mer prekære behov for hjelp kunne stå i fare ved resultatet blir ubetinget fengsels-
straff. Fallhøyden vil nok imidlertid kunne oppleves tilnærmet likedan, særlig i de 
tilfellene hvor det har gått lang til pådømmelse, kombinert med at det har skjedd en 
positiv utvikling på viktige livsområder. 
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5 Avsluttende betraktninger 
Oppgaven reiser spørsmål om i hvilken grad domstolene vektlegger rehabiliteringsbe-
traktninger ved valget av straffereaksjon. Av denne innfallsvinkelen springer spørs-
målet om slike rehabilitetsbetraktninger i tilstrekkelig grad håndteres på en måte som 
bidrar til å forebygge og forhindre ny narkotikarelatert kriminalitet, i et langtidsper-
spektiv. Hovedfokuset i avhandlingen har vært rettet mot Høyesteretts vektlegging av 
den skjønnspregede standarden innenfor straffutmålingen. 
 
 
5.1 Konsekvenser av manglende rehabilitering fra narkotikarelatert 

kriminalitet  
Det innledende sitatet peker på en problematisk konsekvens av gjentagende narkoti-
karelatert kriminalitet. Narkotikarelatert kriminalitet fører med seg vidtrekkende 
menneskelige belastninger som det er vanskelig å håndtere utelukkende ved hjelp av 
straff som reaksjonsform. 
 
I lys av perspektivet om rehabilitering i vid forstand, sammenholdt med lovkravet 
som følge av legalitetsprinsippet, er debatten om bortvisning av rusmisbrukere fra det 
offentlige rom interessant. Debatten setter nettopp legalitetsprinsippet på spissen når 
det gjelder narkotikarelatert kriminalitet. Politiloven § 7 brukes som hjemmel for 
bortvisning av personer som er påvirket av narkotika, og som dermed ”bruker” stoff 
som etter legemiddelloven § 22 er forbudt. Et sentralt spørsmål er likevel om påvirk-
ning av rusmiddel i seg selv er en situasjon som fordrer bortvisning som middel mot å 
”avverge eller stanse” eventuelle påfølgende lovbrudd slik politiloven § 7 3. alternativ 
stiler vilkår om. Da debatten verserte i 2016, ble det uttalt at politiet hadde mottatt 
aksept fra Riksadvokaten om at ”bortvisning må anses mer skånsomt og hensynsfullt 
enn anmeldelse og bøtlegging i slike situasjoner”.133 
 
Her blir det derimot nettopp betimelig å trekke frem sitatet fra Riksadvokaten helt 
innledningsvis. Selv om det nok medfører riktighet at de fleste vil dele oppfatningen 
om at bortvisning er mer skånsomt enn forelegg med tanke på hvilke økonomiske 
konsekvenser et forelegg ofte fører med seg, kan det derimot også argumenteres for at 
praksisen kan gi grobunn til en ganske vidtrekkende negativ følgerekke for de som 
rammes.  
 
                                                
133  Næss Larsen (2016).  
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Konsekvensen av brudd på et bortvisningsvedtak vil ofte være et etterfølgende fore-
legg. For en rusmisbruker kan ileggelse av et eller flere forelegg føre med seg en så 
uoverskuelig økonomisk situasjon at vedkommende tyr til vinningskriminalitet for å 
bøte på situasjonen. Dersom en tilsvarende situasjon gjentar seg, kan ”gjentagende 
vinningskriminalitet” være et straffutmålingsmoment som kan utelukke enten sam-
funnsstraff eller narkotikaprogram som alternativer til ubetinget fengsel – begrunnet i 
samfunnets behov for beskyttelse mot slik nettopp slik plagsom, gjentagende adferd. 
Uansett vil det neppe kunne forsvares ut ifra et rehabiliteringssynspunkt at bortvisning 
føler til noen form for bedring av den situasjonen man egentlig ønsker å bekjempe. 
 
 
5.1.1 Legalisering og avkriminalisering – løsninger for å få bukt med det 

underliggende problemet? 
En viktig skillelinje går mellom debatten om avkriminalisering av bruk og besittelse, 
kontra debatten om alternative straffereaksjoner for øvrige narkotikarelaterte lov-
brudd. 
 
Avkriminalisering av narkotikarelatert kriminalitet sett under ett, slik begrepet er de-
finert i narkotikaprogramforskriften, vil kunne vise seg å fremstå som en for liberal 
tanke sett i sammenheng med hensynet til ”den allmenne rettsfølelse”. ”Tilleggskri-
minaliteten” som ofte er inkludert i den narkotikarelaterte kriminaliteten, slik som 
tyveri eller lignende,  kan vi ikke tillate oss å avkriminalisere med denne begrunnel-
sen. 
 
Det kan likevel være grunn til å reflektere omkring konsekvensene av avkriminalise-
ring av selve den narkotikakriminaliteten som ofte ligger til grunn for den tilstøtende 
narkotikarelaterte kriminaliteten. Hva kreves konkret av rettsapparatet for at enkelt-
mennesker skal kunne rehabiliteres fra å begå narkotikarelatert kriminalitet? 
 
Dokumentasjon som tydeliggjør gjengangerproblematikken for mennesker som begår 
denne formen for kriminalitet, nødvendiggjør også refleksjoner rundt skadefølgeprin-
sippets avveiing på dette området. Til tross for at de fleste former for befatning med 
narkotika i seg selv utgjør et stort skadepotensiale, både for den enkelte og for folke-
helsen, må det ikke mistes av syne også hvilke langvarige merbelastninger involve-
ring i strafferettssystemet innebærer for rusmiddelavhengige som allerede tilhører en 
marginalisert, og på mange områder stigmatisert samfunnsgruppe. Disse aspektene er 
nødvendige å inkludere i den juridiske diskusjonen om anvendelsesområdet for alter-
native straffereaksjoner av flere grunner.  
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For at nye straffereaksjoner, som narkotikaprogrammet, skal kunne opprettholde sin 
legitimitet som en del av den ”allmenne rettsfølelsen”, er det avhengig av at anven-
delsesområdet kontinuerlig konkretiseres og tas i bruk innenfor de rammene det legis-
lative formålet danner. Dersom anvendelsesområdet i praksis settes for snevert, vil 
dette også kunne medføre en uheldig signaleffekt som skaper avmakt og mistro blant 
den gruppen straffereaksjonen er tenkt å være i målgruppen for.  
 
Hensynet til det øvrige samfunnets oppfatning av hva som anses som en følbar reak-
sjon, sammenlignet med den aktuelle målgruppens tillit til oppnåelighet og tilgjenge-
lighet i rettssystemet, er en skjør balansegang. Denne avveiingen stiller domstolene i 
en krevende situasjon for å sikre opprettholdelsen av likhetsprinsippet og forutbereg-
neligheten. 
 
I vid forstand kan man i denne sammenhengen hevde at en økning i anvendelsesom-
rådet for alternative straffereaksjoner for narkotikarelatert kriminalitet, er domstolenes 
bidrag til å tilrettelegge for bruken av det behandlingstilbudet som realiseres i følge 
med en alternativ straffereaksjon.  
 
Debatten har flere ganger blitt fremhevet i mediebildet.134 Fra brukersynspunktet 
fremheves viktigheten av at rusavhengigheten betraktes som en sykdom fremfor straf-
febelagt adferd. Et paradoks som nevnes for å støtte opp under dette er dagens situa-
sjon hvor rusmisbrukere straffritt kan injisere i sprøyterom, men derimot risikerer 
pågripelse på grunn av besittelse av det samme stoffet på veien dit. Et bredspektret 
hjelpetilbud bestående av både medisinsk behandling og øvrig hjelpeapparat trekkes 
frem som en nødvendighet for å komme i gang med et rusfritt liv. Underveis i denne 
prosessen må samfunnet tilby et tilstrekkelig handlingsrom for å kunne skape endring. 
Det hevdes ofte det at det er forskjell på å bli å forbli rusfri. Å mestre det første steget 
alene bør ikke være en forutgående betingelse for å kvalifisere til alternative reak-
sjonsformer som eksempelvis narkotikaprogram. 
 
Som motvekt til dette fremhevet daværende helseminister Høie at det var av ”avgjø-
rende betydning å gi rusavhengige behandling som redskap for å bli rusfri”. Som et 
middel for å oppnå dette ble det foreslått bevilget 2,4 milliarder kroner til rusfeltet, 
med siktemål om blant annet å skaffe bolig, aktivitetstilbud, arbeidsmuligheter og 

                                                
134  Samtlige synspunkter i de to følgende avsnittene er hentet fra NRKs ”Debatten”, første gang vist 

på TV 26. november 2015. 
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sosialt nettverk for personer med rusproblemer.135 På daværende tidspunkt tok han 
likevel prinsipiell avstand fra forslag om avkriminalisering. Han fikk støtte for dette 
synspunktet fra representanter fra pårørendes, som ikke ønsket å gi tilslutning til at 
avkriminalisering ble prioritert foran innsatsen med å etablere et sammenhengende 
behandlingstilbud. Senere har helseministeren endret sin oppfatning.136 
 
Å avkriminalisere er ikke det samme som å legalisere. Motstanderne av endringer i 
narkotikapolitikken har ofte argumentert med at oppmykninger i sanksjonssystemet 
indirekte vil signalisere en ansvarsfraskrivelse, som gir en uheldig signaleffekt særlig 
ovenfor unge førstegangsovertredere som kan komme tilbake i riktig spor ved å fang-
es opp tidlig. Argumentet tydeliggjør imidlertid den markante forskjellen i det under-
liggende problemet ved de to situasjonene: Der hvor omgang med narkotika ved førs-
te gangs overtredelse, eller i en begynnende fase av en kriminell løpebane utvilsomt 
bør være straffbart for å statuere alvorligheten i omgang med narkotika, og de negati-
ve konsekvensene tilgrenset kriminalitet kan føre med seg, stiller situasjonen seg 
svært annerledes for de menneskene som begår slik kriminalitet som en direkte følge 
av sitt eget misbruk. 
 
 
  

                                                
135  Jf. Prop. 15 S (2015-2016) punkt 4 s. 66 første spalte. 
136  Helseminister Bent Høie til VG 10. mars 2017  

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hoeyre/helseministeren-vil-ikke-straffe-
rusmisbrukere/a/23946179/ [sist sjekket 21. april 2017]. 
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