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Samfunnsstraff 
 
Undersøkelser i forbindelse med fastsatte vilkår el ler rusforbud, 
eller som følge av mistanke om at den domfelte møte r påvirket 
 
§ 56.  Undersøkelser i forbindelse med fastsatte vilkår eller rusforbud, eller som følge av 
mistanke om at den domfelte møter påvirket 

Hvis retten har satt vilkår etter straffeloven § 50 eller kriminalomsorgen etter § 
55 eller § 58 første ledd har forbudt den domfelte å bruke berusende eller bedøvende 
midler, skal kriminalomsorgen undersøke om vilkåret eller forbudet blir overholdt. 
Undersøkelsen kan innebære uanmeldte besøk i hjemmet. Når det er satt rusforbud, kan 
kriminalomsorgen pålegge den domfelte å avgi urinprøve, utåndingsprøve eller 
blodprøve eller å medvirke til annen undersøkelse som kan skje uten fare eller særlig 
ubehag. Blodprøve kan bare tas av helsepersonell. 

Er det grunn til å anta at den domfelte møter påvirket av berusende eller 
bedøvende midler, skal kriminalomsorgen snarest undersøke forholdet. Den domfelte 
kan pålegges å avgi urinprøve, utåndingsprøve eller blodprøve eller å medvirke til andre 
undersøkelser som kan skje uten fare eller særlig ubehag. Blodprøve kan bare tas av 
helsepersonell. 

Tiltak som er en del av undersøkelse etter første eller annet ledd, kommer ikke til 
fradrag i det idømte antallet timer. 
 

Endret ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580). Endres ved lov 19 juni 2015 nr. 
65 (ikr. 1 okt 2015). 
 

Straffegjennomføringsloven § 56 første ledd gir friomsorgen en rett og plikt til å undersøke 
om den domfelte overholder vilkår som retten har fastsatt i dommen, og/eller forbud mot bruk 
av berusende eller bedøvende midler som er fastsatt med hjemmel i § 55 eller § 58 første ledd. 
 
Undersøkelser i forbindelse med rusforbud kan blant annet skje gjennom urinprøve, 
utåndingsprøve eller blodprøve. Friomsorgen må, eventuelt i samarbeid med regionen, finne 
frem til hensiktsmessige praktiske løsninger for en gjennomføring av disse undersøkelsene. 
Det antas at det i en del tilfeller vil være aktuelt å inngå samarbeidsavtale med et legesenter 
eller et fengsel. Prøvetakingen må gjennomføres og prøvene analyseres på godkjent måte. For 
fremgangsmåten ved urinprøvetaking vises til straffegjennomføringsloven § 29 med 
tilhørende retningslinjer. Alle friomsorgskontor må ha tilgjengelig alkometer. 
 
Det må vurderes konkret hvordan andre vilkår/bestemmelser enn rusforbud skal kontrolleres. 
I en del tilfeller antas det å være hensiktsmessig med samarbeid med andre instanser. Særlig 
kan det være aktuelt at arbeidsgiver, skole eller behandlingsapparat rapporterer til 
friomsorgen ved brudd på bestemmelser. 
Regionalt nivå må følge opp praksis på dette området. 
 
 
Journalføring 
Journal skal føres. Det vises til rundskriv G-61/1999 om journalføring og registrering i 
Kompis KIF.  
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