
Til deg som er siktet
for ruspåvirket kjøring

_________

Program mot ruspåvirket kjøring

For mer informasjon: 
Ta kontakt med friomsorgskontoret i ditt fylke.

Agder
Agder friomsorgskontor, telefon 3810 4950
E-post: postmottak-9440@kriminalomsorg.no

Akershus
Akershus friomsorgskontor, telefon 6721 1400 
E-post: postmottak-9210@kriminalomsorg.no

Buskerud 
Buskerud friomsorgskontor, telefon 3223 4470
E-post: postmottak-9311@kriminalomsorg.no

Finnmark
Finmark friomsorgskontor, telefon 897 3980
E-post: postmottak-9653@kriminalomsorg.no

Hedmark og Oppland
Hedmark og Oppland friomsorgskontor
telefon 6202 2500
E-post: postmottak-9240@kriminalomsorg.no

Hordaland
Hordaland friomsorgskontor, telefon 5536 4930
E-post: postmottak-9511@kriminalomsorg.no

Møre og Romsdal
Møre og Romsdal friomsorgskontor
telefon 7124 6610
E-post: postmottak-9531@kriminalomsorg.no

Nordland
Nordland friomsorgskontor, telefon 7554 8050
E-post: postmottak-9631@kriminalomsorg.no

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag friomsorgskontor, telefon 7417 1380
E-post: postmottak-9621@kriminalomsorg.no

Oslo
Oslo friomsorgskontor, telefon 2286 7700
E-post: postmottak-9151@kriminalomsorg.no
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Rogaland
Rogaland friomsorgskontor, telefon 5184 6600
E-post: postmottak-9411@kriminalomsorg.no

Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane friomsorgskonto, telefon 5775 8750
E-post: postmottak-9521@kriminalomsorg.no

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag friomsorgskontor, telefon 7388 4730
E-post: postmottak-9611@kriminalomsorg.no

Telemark
Telemark friomsorgskontor, telefon 3558 8680
E-post: postmottak-9331@kriminalomsorg.no
 
Troms
Troms friomsorgskontor, telefon 7766 1900
E-post: postmottak-9641@kriminalomsorg.no

Vestfold
Vestfold friomsorgskontor, telefon 3301 7860
E-post: postmottak-9321@kriminalomsorg.no

Østfold
Østfold friomsorgskontor, telefon 6930 0444 
E-post: postmottak-9141@kriminalomsorg.no

Utgitt av:
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Postboks 694
4305 SANDNES



«Program mot ruspåvirket kjøring» 
er et alternativ til ubetinget fengsel.

Det er en straffereaksjon som kan 
gis for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Målet er å motvirke ny
ruspåvirket kjøring for å skape et 
tryggere trafikk-miljø og minske 
antall ulykker. 

Straffereaksjonen er for deg som

• ellers ville ha blitt dømt til ubetinget fengsel 
for å ha kjørt ruspåvirket og 

• har problemer med alkohol eller andre rus-
midler, eller 

• har et mindre omfattende rusmiddelproblem, 
men et problematisk forhold til bilkjøring og 
rusmidler.

I stedet for å sone i fengsel gjennomføres straff-
en ved ditt lokale friomsorgskontor. Gjennom-
føringstiden varer som oftest i 10 måneder, og 
innebærer:

• individuelle samtaler ca. hver 14. dag. Inn-
holdet i samtalene skal tilpasses ditt behov. 

• gruppesamlinger som utgjør totalt mellom  
20 og 30 timer, og gjennomføres i et tidsrom 
på to til tre måneder. 

• kartlegging av om du har et behandlings- 
behov og dermed rett til rusbehandling i 
spesialisthelsetjenesten.

Målet er at du skal:

• forstå hva som øker din risiko for rus- 
påvirket kjøring.  

• bli mer motivert til å ta andre valg enn å 
kjøre ruspåvirket. 

• finne måter å hjelpe deg selv på for å un-
ngå ny ruspåvirket kjøring.

Brudd på vilkårene eller ny kriminalitet kan 
føre til at denne straffereaksjonen omgjøres til 
ubetinget fengsel.

Er «Program mot ruspåvirket kjøring» aktuelt 
for deg?

Ta kontakt med din advokat, politiet eller 
påtalemyndigheten og be om å få gjennom-
ført en personundersøkelse. Den skal gi retten 
opplysninger for å kunne vurdere om du passer 
til å gjennomføre «Program mot ruspåvirket 
kjøring».

Personundersøkelsen gjøres av friomsorgs- 
kontoret.


