
Frihet er den viktigste verdien i dagens
og morgendagens samfunn, mener
Verdikommisjonen etter tre års 
arbeid. Arbeidet beskrives i en slutt-
rapport som er gratis og tilgjengelig
for alle.

– Det blir ingen stortingsmelding eller of-
fentlig høring av Verdikommisjonens inn-
spill, men jeg er sikker på at rapporten vil
være til inspirasjon for fagdepartementene,
sa statsminister Jens Stoltenberg da han mot-
tok Verdikommisjonens sluttrapport 28.3.
2001.  

Motgang
Kommisjonens leder Jan Erik Langangen hå-
pet imidlertid at arbeidet som er gjort og sa-
kene som har vært fremme, vil bidra til å
senke terskelen for verdidebatter blant folk
flest. 

Verdikommisjonen som ble opprettet av
Bondevik-regjeringen i 1997 har møtt mye
motgang og fått få godord i norsk presse. Sty-
ringsgruppen er blitt beskyldt for å diskutere
Verdikommisjonen og ikke verdiene, og
Langangen sa seg langt på vei enig i denne
vurderingen. Både han og statsministeren
kalte kommisjonen et eksperiment, og ingen
av dem ville valgt denne måten å engasjere
ulike lag av folkedypet på en gang til. 

Frihet som verdi
Styringsgruppen i Verdikommisjonen har
valgt frihet som den viktigste verdien i vårt
samfunn. De har skrevet et brev om frihet til

det norske folk som utgjør
sluttrapportens Bind 1 «Et
brev om frihet». Om val-
get av frihet som hoved-
verdi, sier kommisjonen:
Frihet er selve jordsmon-
net som andre verdier vok-
ser i. Uten frihet blir tillit
til mistillit, trygghet til
tvang, solidaritet til mani-
pulasjon. 

I Bind 2 «Valgt felles-
skap» er alle prosjektene og
forslagene til handling sam-
let og beskrevet. Mange
nettverk og prosjekter skal
fortsette etter at kommisjo-
nen er nedlagt. 

Kommisjonen har be-
nyttet undergrupper som
blant annet har arbeidet
med: demokratispørsmål i lokalsamfunnet,
det flerkulturelle Norge, verdispørsmål i sko-
len, miljø og forvaltning og de har diskutert
om oljepengene brukes riktig. Flere prosjek-
ter har dreid seg om etikk og livssyn. Verdier
ved livets slutt og vårt forhold til døden har
også vært blant prosjektene.

Tilgjengelig for alle
Verdikommisjonen har bestått av 12 me-
ningsrike personer i styringsgruppen og et
bredt sammensatt råd. Jan Erik Langangen
sa at kommisjonen har arbeidet for å oppnå
enighet og at det er enigheten som kommer
til uttrykk i sluttrapporten. Imidlertid har en-
keltpersoner i styringsgruppen, rådet og an-

satte i sekretariatet fått brette ut sitt person-
lige engasjement i Bind 3 «Mange menin-
ger». 

Sluttrapporten er gratis og tilgjengelig for
alle. Rapporten ligger på Internett: www.ver-
dikommisjonen.no

Den kan også bestilles på CD-ROM eller
bestilles i papirversjon med illustrasjoner av
tegneren Finn Graff og fotografen Herdis
Maria Siegert. Mottakeren betaler bare por-
toen. Rapporten bestilles fra: Granada, 
telefon 69 21 31 00, 69 21 31 04 eller tele-
faks 69 19 50 04. E-post: sigrid@granada.no
– Nina Husom, Tidsskriftet
nina.husom@legeforeningen.no

Faksimile: Et brev om frihet; Verdikommisjonens sluttrapport
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Verdikommisjonen valgte friheten

25. mars ble Norge med i Schengen-
samarbeidet. Dette innebærer at 
brukere av legemidler som er klassi-
fisert som narkotika må ha med 
attest ved reiser til land som omfattes
av Schengen-avtalen. 

Statens legemiddelverk vil utstede erklæ-
ringer som reisende trenger for å kunne ta
med seg narkotiske legemidler til eget bruk.
Det kreves attest for hvert enkelt narkoti-
kaklassifiserte legemiddel og denne skal
medbringes på reisen. 

Land som omfattes av Schengen-avta-
len, er Belgia, Danmark, Finland, Frank-
rike, Hellas, Island, Italia, Luxembourg,

Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sve-
rige, Tyskland og Østerrike.

Ved reiser til disse landene kreves attest
ved medbringing av legemidler som for ek-
sempel Flunipam, Rohypnol, Valium, Vi-
val og Sobril, og legemidler med innhold
av morfin, petidin, ketobemidon, metadon,
og buprenorfin (Temgesic, Subutex). At-
testkravet gjelder også for legemidler som
Ritalin, Dexamin og Dexedrine.

Listen over legemidler som omfattes av
attestkrav, kan variere noe fra et land til et
annet innen Schengen-området.   

Attesten utstedes for inntil 30 dagers for-
bruk, og fås ved skriftlig henvendelse til Le-
gemiddelverket innen 14 dager før avreise.

Kopi av resepten på det aktuelle legemid-
let må vedlegges henvendelsen. 

Andre opplysninger som må med: for-
skrivende leges navn og adresse, legemid-
lets navn og styrke, pasientens, navn, fød-
selsdato, kjønn, adresse, passnummer og
reisens varighet. 

Ved reiser til eller fra land som ikke er
omfattet av Schengen-avtalen, er det ingen
endringer i de bestemmelser som gjelder for
medbringing av legemidler.

En liste over legemidler i Norge som om-
fattes av attestkravet skal utarbeides og leg-
ges ut på nettsiden: www.legemiddelver-
ket.no
– Anne Sagabråten, Statens legemiddelverk

Schengen-avtalen og narkotiske legemidler til eget bruk


