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Høring – Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket 

kjøring 

 

Sør – Trøndelag friomsorgskontor viser til brev av 08.03.2013 med invitasjon til høringsuttalelse 

om rapporten ” Alkolås som alternativ til tap av førerrett ”. 

 

Målgruppe : 

Selv om det kan oppleves som urettferdig at det kun er deltakere i program mot ruspåvirket 

kjøring som vil få en ordning med alkolås, mener friomsorgskontoret at det er positivt at man 

ønsker å ha oppmerksomhet på trafikksikkerhet. Hvis en ordning med alkolås viser seg å fungere 

godt, mener friomsorgskontoret at man på sikt også må vurdere om andre grupper som er 

involvert i ruspåvirket kjøring får et lignende tilbud. 

 

Sør – Trøndelag friomsorgskontor mener at man må ha som mål at alle som deltar i program mot 

ruspåvirket kjøring skal ha et likt tilbud. Slik rapporten legger opp til, vil man i programmet 

skille mellom de som har et alkoholproblem, og de som har problemer med medikamenter eller 

narkotika. Friomsorgskontoret kan ikke se at det er noen mindre risiko i trafikken blant de som 

er i målgruppa for program mot ruspåvirket kjøring, og som bruker medikamenter eller 

narkotika. Så lenge det er et skille blant deltakere i program mot ruspåvirket kjøring om man får 

en ordning med alkolås eller ikke, og dette skillet ikke er begrunnet med trafikksikkerhet, så må 

man aktivt jobbe for at alle som deltar i program mot ruspåvirket kjøring, i hvert fall på sikt, skal 

ha et likt tilbud når det er teknisk mulig. 

 

Friomsorgskontoret mener også at man må sørge for at de som ikke har inntekt til å betale en 

egenandel på 1300 kr pr. mnd i 2 år, må få hjelp til å få dekt disse utgiftene. Friomsorgskontoret 

mener man uten en slik ordning, vil risikere at folk som ellers er i målgruppa faller utenom pga. 

privatøkonomi. 

 

Personundersøkelse: 

Friomsorgskontoret mener at en vurdering av egnethet både for ordning med alkolås og for 

deltakelse i program mot ruspåvirket kjøring, vil medføre en del medarbeid for friomsorgen. Det 

er da viktig at ikke innhenting av legeerklæring tar ekstra tid. Friomsorgen mener det er viktig at 
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ordningen er godt kjent blant legene, og at det er en forpliktende ordning som ansvarliggjør 

legene.  

 

Videre mener friomsorgskontoret at det er viktig at alle under personundersøkelsen får en god 

informasjon om ordningen, ikke minst er det viktig at alle er orientert om at ordningen med 

alkolås kan forlenges opptil flere ganger. Deltakerne må også ha informasjon om hvilke instanser 

friomsorgskontoret har en meldeplikt til, ved eventuelle brudd på programmet ,eller ved 

kjennskap til andre opplysninger som vil kunne medføre brudd på ordningen med alkolås. 

 

Friomsorgskontoret mener det ved personundersøkelse må foreligge to samtykkeerklæringer; en 

for deltakelse i program mot ruspåvirket kjøring og en for ordning med alkolås.  

 

Friomsorgskontoret administrerer i det daglige straff. Med innføring av ordning med alkolås, 

mener friomsorgskontoret at man også vil administrere en ordning som blant deltakerne vil 

oppfattes som et gode. Friomsorgskontoret mener derfor at det er viktig at enhver som møter til 

personundersøkelse kan redegjøre for en selvstendig motivasjon for deltakelse i program, 

uavhengig av alkolås. Friomsorgskontoret ønsker ikke en ordning hvor folk møter til avtaler i 

program kun fordi dette er ” noe man må igjennom ”, slik at man kan få alkolås og førerrett. 

 

 

Administrasjon : 

Sør – Trøndelag friomsorgskontor mener den beste løsningen er at ordningen blir administrert av 

politiet. Friomsorgskontoret er enig i at det er politiet som best vil være skikket til å administrere 

en ordning hvor som omhandler førerrett. Ettersom det er flere etater som vil være involvert i 

ordningen, mener friomsorgskontoret at det er viktig at det ikke er noen tvil om hvilke 

arbeidsoppgaver som ligger til hvilket kontor. Hensikt, ansvar og rolle er viktige stikkord i så 

måte.  

 

I tillegg til ansvar for gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring, er friomsorgskontoret i 

rapporten tillagt ansvar for oppfølgingssamtaler. Friomsorgskontoret ønsker å vite helt klart hva 

hensikten med disse samtale skal være. Videre mener friomsorgskontoret at hvis hensikten med 

samtalene er at de skal være holdningsskapende, vil det være behov for tettere kontakt en 

samtale hver 6 mnd. Friomsorgskontoret foreslår samtale minimum hver 3 mnd.  

 

Brudd : 

Friomsorgskontoret mener det ikke skal være rom for skjønn ved brudd på reglene for program 

mot ruspåvirket kjøring, og at ved et slikt brudd skal også ordning med alkolås bruddmeldes. 

Videre mener friomsorgskontoret at ordningen med alkolås også skal bruddmeldes ved ny 

ruspåvirket kjøring eller andre brudd på veitrafikkloven. For øvrig mener friomsorgen at det skal 

utøves strengt skjønn ved brudd på de andre reglene for ordning med alkolås. 

 

 

Trondheim 25.04.2013 

 

 

Even Jappée Myrhaugen E.F 

fung.programansvarlig 

Sør – Trøndelag friomsorgskontor. 

 

 

Kopi : Friomsorgsleder Lars Høines, Sør – Trøndelag friomsorgskontor. 
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