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Avtale om forebyggende aksjoner med narkohunder på skolen
Ombudet har ved gjentatte anledninger diskutert saken om narkotikahunder på skolene med 
Utdanningsetaten og lagt frem sitt syn for bystyret. Med den nye avtalen og det «nye 
systemet» for disse aksjonene er det nødvendig for ombudet å gjøre Utdanningsetaten kjent 
med ombudets vurdering.

Ombudet har ikke vært konsultert i perioden mellom innstillingen av det forrige systemet og 
innføringen av det nye. Jeg beklager at tilbakemeldingene på det nye systemet derfor 
kommer etter innføringen, med de praktiske problemstillinger dette medfører for 
saksbehandlingen. Ombudet har imidlertid ikke fått anledning til å se noen av dokumentene 
i saken, og det har følgelig vært umulig å gjøre dette på en annen måte.

Dette brevet berører bare skolens forpliktelser. Det berører ikke politiet og de juridiske 
vurderingene knyttet til deres opptreden i aksjonene. Dette må ikke tolkes dithen at ombudet 
«går god for» disse sidene av saken.

Effekten av tiltaket
Som dokumentert lenger ned i dette brevet, utfordrer det nye kontrollregimet i osloskolen 
elevenes grunnleggende borgerrettigheter på flere områder. Hvorvidt tiltakene virker har 
selvsagt ingen påvirkning på lovligheten, men det er beklagelig at etaten og politiet 
forutsetter positiv effekt uten å vise til forskning.

Effekten av narkotikaforebygging gjennom randomiserte, inngripende kontrolltiltak er, 
ifølge internasjonal forskning, særdeles begrenset.1 Årsakene til dette er kompliserte. 
Engasjementet mot at ungdom ruser seg er selvsagt både ønskelig, og enkelte programmer 
ser også ut til å ha en effekt. Goldberg et. al. (2003) peker imidlertid på at inngripende 
kontrolltiltak overfor elevene fører til en økning i såkalte risikofaktorer, som i stor grad 
handler om holdninger til skolen og narkotika.

Jeg vil også understreke at disse studiene, særlig Snitzman et.al. og Yamaguchi, er basert på 
svært store utvalg og har god metodisk bakgrunn.
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Forskerne antyder altså at en mulig medvirkende årsak til at inngripende, 
narkotikaforebyggende tiltak ser ut til å ha liten effekt på selve narkotikaforbruket, er at 
inngripende myndigheter med liten respekt for borgernes rettigheter i seg selv provoserer 
frem destruktive reaksjoner. Tilsvarende finner vi at samfunn med høy grad av tillit i mindre 
grad opplever sosiale problemer enn andre land – også i form av rusmisbruk.

Elevenes rettigheter er, i et slikt perspektiv, ikke et «hinder for å hjelpe», men en viktig 
årsak til at ungdom i Norge tross alt har langt lavere grad av sosiale problemer enn 
sammenlignbare land. Det er bekymringsverdig at Oslo kommune velger å utfordre dette.

Ombudet vil gjøre dette klart, for å unngå misforståelsen om at de juridiske betraktningene i 
dette brevet skulle være motivert av noen motstand mot rusforebygging. 

Lovligheten av samtykket
Det er ikke omstridt at det å la narkotikahunden gå en runde i klasserommet for å lukte på 
elevene og deres eiendeler er en ransaking. Det er et uavklart spørsmål om et samtykke er 
tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre en ransaking med narkotikahund. Ifølge advokat 
Jon Wessel-Aas er det ikke tilstrekkelig. Ombudet har ikke sett noen juridisk vurdering som 
konkluderer motsatt, men velger å anta at etaten legger til grunn en slik.

Dette er altså den første utfordringen av lovens yttergrenser. Det er på ingen måte klart at 
det vil være anledning til ransaking selv om elevene samtykker.

Men det er, i tillegg til dette, nødvendig å påpeke at det regimet man nå innfører, ikke er 
tilstrekkelig for å få samtykke, selv om det skulle vise seg å være nok med et slikt samtykke.

Samtykket skal være fritt og informert. Ved å kreve skriftlige samtykker har man redusert én 
av innvendingene mot det gamle regimet (med muntlige, implisitte samtykker). De øvrige 
innvendingene gjenstår:

• Samtykket er bare fritt idet det er klart for eleven at å nekte kan gjøres uten frykt for noen 
reaksjoner. Å oppgi en slik opplysning til skolen innbyr ikke til en slik tillit hos elevene. 
Som etaten også har medgitt, brukes opplysningene til å innkalle elever til rådgiver. 
Kontaktlærer og andre lærere vil være kjent med svaret. Politiet vil være kjent med svaret. 
Elevene opplever ikke at det er risikofritt å nekte samtykke, og antar (med god grunn) at 
lærere og skolepersonale vil la sine oppfatninger formes av svaret. I en slik asymmetrisk 
maktsituasjon er det ikke nødvendigvis mulig å få et fritt samtykke.

Det frie samtykket er altså ikke alene bestemt av om det er lovlig eller mulig å nekte, men 
krever også fravær av press på en måte som er vanskelig å forene med skolens rolle som 
myndighet i viktige spørsmål for elevene. Dette forverres også av at elevene, med god 
grunn, antar at disse opplysningene blir kjent for Politiet. 

• Samtykket er ikke fritt for elever under atten år, som må fremlegge sin beslutning for 
foreldrene. Det er mulig foreldrene har rett til innsyn i dette (ombudets vurdering er i 
hovedsak at foreldrene ikke har slik rett, men her er ikke regelverket helt enkelt), men det 
er helt klart at disse elevene ikke gir et fritt samtykke all den tid foreldrene holdes 
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informert. Ombudet er kjent med enkeltelever som oppgir at de samtykker fordi de ellers 
risikerer fysisk vold fra foreldre, og mange elever ombudet har vært i kontakt med 
forventer ulike former for «straff» (alt fra husarrest til reduserte ukepenger til skjenn) fra 
foreldre dersom de ikke samtykker.

Det er uomstridt at barn også har rett til et privatliv, og at skolens taushetsplikt til en viss 
grad derfor vil gjelde også overfor foreldre. Det er også uomstridt at samtykkeerklæringen 
er en sensitiv personopplysning. Skolen har visse hjemler til å oppheve taushetsplikten, 
både i kraft av særhjemler i lov og forskrift, og fordi (særlig grunnskolen) har et delegert 
forsørgeransvar i skoletiden. Samtidig er det uomstridt at graden av personvern overfor 
egne foreldre øker med alder og modenhet.

En mulig løsning på dette problemet er at foreldrene kan ha rett til å samtykke på vegne 
av sine barn. Dette er ikke den løsningen det nye kontrollregimet velger, men det kunne 
sies å telle for løsningens lovlighet dersom foreldrene i prinsippet kunne samtykket på 
sine barns vegne. Det er imidlertid usannsynlig. Barns autonomi skal, i henhold til 
barneloven, øke med alder og modenhet, og det er neppe slik at foreldre kan «samtykke 
vekk» sine barns rett til å ikke bli ransaket. Dette er altså heller ingen vei å gå.

Det er behov for at Utdanningsetaten offentliggjør en etterprøvbar, juridisk vurdering av 
hvilke hjemler skolen legger til grunn for å oppheve taushetsplikten overfor foreldre om 
disse særdeles sensitive personopplysningene. Etaten oppgir ingen hjemmel i brevet som 
omdeles elevene, noe som forøvrig er et brudd på forvaltningsloven i seg selv.

• Samtykket er ikke fritt dersom det forventes sterke sosiale reaksjoner. På direkte spørsmål 
fra ombudet om hvordan man skulle løse utfordringen med at andre elever fikk kunnskap 
om elevens holdning til samtykke når de blir tatt ut av klassen rett før hundene kommer, 
svarte områdedirektør Patrick Stark at dette måtte «løses lokalt». Det svaret fastholdt han, 
også mot ombudets innvending om at ingen har presentert noen mulig løsning.

Ombudet minner om at etaten bærer et ansvar for å ha forsvarlige systemer for at skolene 
følger regelverket. Det er svært lite tillitvekkende at etaten skyver dette problemet ned på 
skolene.

Om det er noe uklart om foreldrene har rett til innsyn i samtykkebeslutningen, er det svært 
klart at medelevene ikke har det. Det gjelder i og for seg både positive og negative svar på 
samtykkeskjemaet. Dette er ikke mulig å forene med de planlagte aksjonene, der politiet 
skal besøke klasser. Det vil i praksis være å gjøre opplysningene om samtykke eller ei 
offentlige for allmennheten, noe skolen ikke har lov til som behandler av disse 
personopplysningene.

• Samtykket er ikke informert med dagens skjemaer. Elevene samtykker strengt tatt til å 
«være tilstede på en demonstrasjon med narkotikahund», men blir deretter utsatt for 
ransaking. Det er klart at en ransaking der man risikerer skoleplassen og straffeforfølgelse 
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ikke inngår i en vanlig forståelse av begrepet «demonstrasjon», langt mindre i en juridisk 
stringent forståelse.

Ombudet er svært overrasket og skuffet over at etaten gjennom denne begrepsbruken 
bidrar til å skjønnmale de konkrete, juridiske forholdene elevene blir avkrevd å signere på. 
Det er dypt problematisk, særlig av den grunn at dette er egnet til å redusere tilliten 
elevene har til myndighetene. Det er, som nevnt, ikke sikkert det er mulig å samtykke til å 
la seg ransake, men det er høyst beklagelig at elever blir bedt om å gjøre nettopp det uten 
at dette blir kommunisert tydelig.

• Dagens skjemaer legger opp til at det er elevene som samtykker. Enkelte elever har ikke 
samtykkekompetanse. Det er ikke åpenbart at elever under 18 år har samtykkekompetanse 
på dette området, og det er definitivt ikke riktig at alle elever har det. Dette berører i og 
for seg ikke elever som nekter samtykke, men det betyr at skolen er forpliktet til å gjøre en 
konkret vurdering av om hvert enkelt samtykke er utført av en elev med 
samtykkekompetanse. Ombudet kan ikke se spor av at slike vurderinger gjøres.

Legg merke til at samtykkekompetansen ikke automatisk «overføres» til foreldre selv om 
barna mangler slik kompetanse. I møte med manglende kompetanse eller tvil med hensyn 
til samtykkekompetanse skal regelen være varsomhet, ikke overkjøring.

Forholdet til taushetsplikten
Problemstillingene knyttet til at samtykket i praksis offentliggjøres er allerede nevnt. Det er 
riktig at det ikke er enkelt å se for seg hvordan disse to forholdene skulle kunne forenes. 
Dersom skolen ikke kan gjennomføre slike «demonstrasjoner» uten å bryte 
forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, kan de ikke gjennomføres i det hele tatt. 

Det er i tillegg et alvorlig problem at falske positive, altså at hunden markerer på elever uten 
narkotika, i denne konteksten vil kunne være svært stigmatiserende. Den mest omfattende 
studien av narkotikahunder er fra New Zealand, utført av New South Wales Ombudsman. 
Hundene underlegges et treningsregime ikke ulikt det norske. Studien fulgte hundene i to år, 
der de markerte over 10 000 ganger. Kun 26 % av markeringene resulterte i funn.2

Funnene bekreftes av studier fra USA som viser svært lav presisjon blant narkotikahunder, 
med en falsk-positiv-rate på mellom 56 % og 92 %.3 Ombudet er også kjent med at dette har 
oppstått under aksjonene i Oslo i fjor, der elever ble markert på uten at de bar annet enn 
snus på seg. Litteraturen peker også tydelig på at hundene påvirkes av hundeførerens 
bevisste eller ubevisste signaler. Eksempelvis har hundene i USA større sannsynlighet for 
falsk markering på biler eid av mennesker med latinamerikansk bakgrunn enn andre. 73 % 
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av alle markeringer mot biler eid av latinamerikanere var falske positive, mot 56 % for 
befolkningen forøvrig.4

Forskningen peker altså på at risikoen elevene utsetter seg for vil være ujevnt fordelt. 
Utsatte elever, som enten i klesdrakt eller kroppsspråk signaliserer ubehag, redsel eller 
mangel på autoritetstro vil i større grad bli markert på. Disse elevene er allerede i en 
risikosone for å bli stigmatisert som «problemmakere», og vil gjerne ha vanskeligere for å 
bli trodd på at de er «rene» etter en slik markering.

Likevel blir ikke elevene opplyst om at hundene har en meget høy feilrate før de blir bedt 
om å signere på et samtykke. Snarere fremholdt etatens direktør i kultur- og 
utdanningskomiteens høring om saken at det var bare rusmisbrukere som ville ha noe å 
frykte fra aksjonene. Sannheten er, skal vi tro forskningen, at majoriteten av markeringer vil 
være på helt uskyldige elever.

Elevene har altså en høy risiko for å få rettet en urettmessig mistake  som lovbryter foran 
venner, kolleger, lærere og offentligheten. Ombudet vil på bakgrunn av dette karakterisere 
narkohundsøk foran hele klassen som dypt uetisk, i strid med skolens formålsparagraf og 
grunnleggende prinsipper. 

Forholdet til personopplysningsloven
Fordi menneskelige feil og ulovlige handlinger oppstår, har vi innført begrensninger på 
hvilke opplysninger det er lov å registrere, og hvordan de i så fall skal behandles.

Opplysningene om elevenes samtykke er en registrering av personopplysning, og dekkes 
således av personopplysningsloven. Opplysningen er også uomstridt sensitiv. Ombudet vil 
gjøre kommunen oppmerksom på at det ikke finnes noen åpenbar hjemmel for å samle inn 
disse opplysningene. Etter ombudets oppfatning av litteraturen om personopplysningsloven 
er ingen av hjemmelsgrunnlagene i Personopplysningslovens § 8 tilstede. Det eneste 
aktuelle grunnlaget er «utøvelse av offentlig myndighet», men skolen har ingen myndighet 
til å foreta narkotikakontroll av elever. Det er i utøvelsen av skolens myndighet denne 
hjemmelen eventuelt inntrer; den gir ikke offentlige myndigheter blankofullmakt til å 
innhente alle de opplysninger de finner for godt å innhente.

Videre kreves det, for sensitive opplysninger, i tillegg at ett av kriteriene i § 9 tilfredsstilles. 
Etter ombudets oppfatning er ingen av disse tilstede. De aktuelle mulighetene er: samtykke 
til registrering (a)5, lovhjemmel (b), mangel på evne til samtykke (c), allerede allment kjente 
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5 Her er det viktig å holde tungen rett i munnen. Selve opplysningen som registreres er i 
dette tilfellet et samtykke, men ikke et samtykke til å registreres. Elevene registreres og 
identifiseres som enten samtykkende eller ikke, uten at de samtykker til en slik registrering. 
Altså: Det vil fremgå av skolens oversikter hvem som ikke har samtykket. Det lar seg, i 
dette systemet, ikke gjøre å lage et system basert på samtykke etter 
personopplysningslovens § 9.



opplysninger (d), nødvendig for rettskrav (e), nødvendig for arbeidsrettslige plikter eller 
rettigheter (f), opplysninger behandlet av helsepersonell (g) eller samfunnsinteresse knyttet 
til historiske, statistiske eller vitenskapelige formål (h).

Ombudets konklusjon er at skolen ikke har anledning til å registrere opplysninger om 
elevenes samtykke eller ei til narkotikaaksjoner.

Dette betyr ikke at aksjonene i seg selv er ulovlige, men at det trolig er ulovlig å etablere det  
registeret som er nødvendig for å gjennomføre logistikken og forvalte samtykkene i en slik 
aksjon. Det er heller ikke tilstrekkelig at skolen sletter registeret etter at aksjonen er 
gjennomført: det er ikke registeret som sådan som er objektet for personopplysningsloven, 
men behandlingen av personopplysninger.  

Konklusjon
Ombudet har i dette brevet pekt på at tiltakene mangler grunnlag i forskning, at de 
henholdsvis utfordrer gråsonene i og på flere områder sannsynligvis bryter norsk lov, og at 
effekten av disse lovbruddene er en uetisk praksis i strid med skolens formål. Ombudet 
anbefaler at tiltakene innstilles umiddelbart.

Med vennlig hilsen

Sigve Indregard
elev- og lærlingombud
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