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Prøveordningen med promilleprogram – forlengelse 

Prøveordningen med promilleprogram ble vedtatt av Stortinget 23 juni 1995 og gjort til en 
landsdekkende prøveordning høsten 2002. Ved kgl. res. av 16.12. 2005 er prøveordningen 
med promilleprogram blitt forlenget ytterligere til 31.12.2007. 
 
Begrunnelsen for ytterligere forlengelse er at Justisdepartementet trenger mer tid til å vurdere 
om og eventuelt i hvilken form promilleprogrammet bør videreføres etter endt prøveperiode. 
Den 13 mai 2004 nedsatte Justisdepartementet en arbeidsgruppe som fikk som mandat å 
vurdere prøveordningen med promilleprogram og om ordningen bør gjøres permanent. 
Arbeidsgruppen leverte våren 2005 en innstilling om promilleprogrammets fremtid. En av 
anbefalingene fra arbeidsgruppen er å gjøre ordningen permanent, og å utvide målgruppen til 
å gjelde all kjøring i ruspåvirket tilstand. Departementet vil følge opp arbeidsgruppens 
rapport. 
 
Når det gjelder gjennomføring av promilleprogrammet vises det til at reglene for reaksjon på 
brudd på vilkår ble endret ved Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 81 (2004- 2005) Om lov 
om endringer i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll). 
Denne endringen innebærer at kriminalomsorgen etter lovendringen kan fremme sak om 
brudd på vilkår direkte til domstolene i stedet for å sende sakene til påtalemyndigheten for 
oppfølging. Det vises her til vedlagte forskrift om promilleprogram § 8. Det presiseres at det 
bare er kompetansen til å fremme bruddsaker for domstolene som er endret og at de øvrige 
regler om oppfølging av brudd ved promilleprogram, som er regulert av forskriften, fortsatt 
gjelder. Endringen i straffeloven trådte i kraft fra 1.1.2006.  

 



På bakgrunn av ovennevnte endringer i straffeloven har Justisdepartementet revidert 
forskriften som regulerer gjennomføringen av promilleprogrammet. Siden dette i hovedsak 
dreier seg om tekniske endringer har departementet ikke funnet grunn til sende revidert 
forskrift på høring til berørte instanser.  
 
Oppdatert forskrift følger med som eget vedlegg. Endringene vil bli kunngjort på vanlig måte 
i Norsk Lovtidend. 
 
Eventuelle spørsmål om forlengelsen av prøveperioden for promilleprogrammet eller de 
endringer som er gjort i straffeloven rettes til underdirektør Sissel Kofoed på tlf: 22 24 55 86 
eller som e-post til adressen sissel.kofoed @ jd.dep.no. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Nina Messel 
avdelingsdirektør e.f. 
 
                                                                                                          Sissel Kofoed 
                                                                                                          underdirektør 
 
 
 
  Vedlegg 

Side 2 



Forskrift om endring i forskrift om promilleprogram 
Fastsatt av Justis- og politidepartementet 5. desember 2005 med hjemmel i straffeloven § 53 
nr. 6, jf lov av 23. juni 1995 nr. 35 om endringer i straffeloven, vegtrafikkloven og 
straffeprosessloven (prøveordning med promilleprogram mv), jf. kgl. res. 28. juni 1996 pkt. II 
hvor Kongen har gitt departementet fullmakt til å endre forskriften i prøveperioden. 
 

I. 
 
I forskrift om promilleprogram gjøres følgene endringer: 
 
§ 1 skal lyde: 
Reglene i denne forskriften kan anvendes overfor personer som er bosatt i fylker hvor det er 
bestemt at det som en prøveordning skal etableres promilleprogram for personer som er dømt 
for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 jf. § 22 første ledd, og som har et alkoholproblem. 
 
Ny § 3 skal lyde: 
Retten kan bare fastsette vilkår om å gjennomføre promilleprogram dersom domfelte 
samtykker. Samtykket skal fremgå av en samtykkeerklæring som også skal inneholde 
nødvendige fritak fra taushetsplikt. For at samtykke til å delta skal være gyldig, må siktede ha 
fått og forstått tilstrekkelig informasjon om hva samtykket innebærer.  
 
Samtykkeerklæringen skal underskrives av siktede i forbindelse med personundersøkelsen, jf. 
§ 5. Siktede kan trekke samtykket tilbake på ethvert tidspunkt. Dersom siktede er mindreårig, 
gjelder reglene om partsrettigheter for verger i straffeprosessloven §§ 83-84.  
 
Nåværende §§ 3-9 blir §§ 4-10. 
 
§ 4 femte ledd skal lyde: 
Under utarbeidingen av personundersøkelsen skal siktede gis utførlig informasjon om 
ordningen med promilleprogram, herunder om konsekvensene ved eventuelle brudd på vilkår 
som er satt for programmet og av at samtykket til å delta i programmet trekkes tilbake. 
 
§ 5 første ledd skal lyde: 
Personundersøkelsen gjennomføres på ordinær måte etter reglene i straffeprosesslovens 
kapittel 13 og Justisdepartementets rundskriv G-13/2003-4 av    18. august 2003. 
 
§ 6 skal lyde: 
Gjennomføringen skal skje i samarbeid med de myndigheter, institusjoner, organisasjoner 
m.v. som har ansvaret for de enkelte delene av programmet. Kriminalomsorgen skal sørge for 
at promilleprogrammene gjennomføres i løpet av prøvetiden. Kriminalomsorgen avgjør når 
og hvor de ulike delene av programmet skal gjennomføres.  

 

Kriminalomsorgen kan gi fritak for frammøte dersom særlig tunge grunner taler for det. Som 
hovedregel skal manglende frammøte tas igjen.  
 
Domfelte kan innen rammen av prøvetiden søke kriminalomsorgen om utsettelse av delere av 
programmet. Skal deler av programmet gjennomføres etter at den fastsatte prøvetiden er løpt 
ut, må kriminalomsorgen bringe saken inn for retten, jf. straffeloven    § 54 nr. 1. 
Regiondirektøren eller den vedkommende gir fullmakt, fremmer begjæringen for retten. 
Kriminalomsorgen skal varsle påtalemyndigheten når den begjærer rettens avgjørelse. 
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§ 8 skal lyde: 
Promilleprogrammene skal gjennomføres med en lav toleranse for brudd på vilkår. Brudd skal 
følges opp konsekvent og restriktivt. Ved brudd som ikke regnes som alvorlig, skal 
kriminalomsorgen gi en skriftlig advarsel. Hvis den domfelte alvorlig eller gjentatt bryter 
vilkår fastsatt av retten eller samtykket til deltakelse trekkes tilbake, kan retten etter 
begjæring fra kriminalomsorgen ved dom bestemme at straffen helt eller delvis skal 
fullbyrdes. Istedenfor å bestemme at straffen skal fullbyrdes, kan retten i dommen sette ny 
prøvetid og nye vilkår om den ser det som mer hensiktsmessig. Regiondirektøren eller den 
vedkommende gir fullmakt, fremmer begjæringen for retten. Kriminalomsorgen skal varsle 
påtalemyndigheten når den begjærer rettens avgjørelse. 
 
 

II. 
I følgende bestemmelser skal ”kriminalomsorgen i frihet” og ”friomsorgen” endres til 
”kriminalomsorgen”: 
§ 3, § 4 tredje ledd og § 5 fjerde og femte ledd. 
 
 

III. 
Endringene i forskriften trer i kraft 1. mars 2006. 
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