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HØRINGSUTTALELSE – RAPPORT ”ALKOLÅS SOM ALTERNATIV TIL TAP AV 
FØRERRETT”. 
 
Det vises til brev av 01.03.2013 fra Justisdepartementet og rapporten ”Alkolås som alternativ til 
tap av førerett”.  
 
Rogaland friomsorgskontor er i utgangspunktet positivt innstilt til rapporten Alkolås som 
alternativ til tap av førerrett. Rogaland friomsorgskontor har imidlertid følgende kommentarer: 
 
Målgruppe 
Målgruppen begrenser seg ut fra forslaget, til den gruppen som blir vurdert egnet for 
gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring og som idømmes program mot ruspåvirket 
kjøring. I og med at målgruppen også avgrenses til kun å gjelde personer som er dømt for kjøring 
påvirket av alkohol, kan en se for seg at det vil være hensiktsmessig også å differensiere 
utformingen av personundersøkelsen i og med at en svært godt kan se for seg at enkelte personer 
i utgangspunktet vil kunne vurderes egnet for program mot ruspåvirket kjøring, men uegnet for 
alkolås som alternativ til tap av førerretten og/eller motsatt. 
 
Friomsorgen vurderer at dette kan oppfattes som problematisk at personer som medisinsk sett 
karakteriseres som alkoholmisbrukere (jf Ot prp nr 43 (1994-1995)/personer som ikke oppfyller 
edrulighetskravet i vegtrafikkloven § 34 og som vurderes som meget trafikkfarlige ved at de har 
vist en manglende evne til å etterleve regelverket, kan få alkolås som alternativ til tap av 
førerretten, mens den gruppen som utgjør en betydelig mindre risiko ikke kan ha førerett.  
 
Rogaland friomsorgskontor er noe kritisk til at gjeldende avgrensing av målgruppen tilsier at 
enkelte andre høyrisikogrupper vil falle utenfor, eks. de som aldri har hatt førerkort, de som ikke 
blir vurdert egnet for program mot ruspåvirket kjøring og de som bryter vilkårene satt for 
programmet med mer. 
 
Administrasjon 
Rogaland friomsorgkontor mener at ansvar for gjennomføring, oppfølging, koordinering og 
kontroll i utgangspunktet bør ligge hos en og samme instans. Rogaland friomsorgskontor er 
likvel noe skeptisk til at kriminalomsorgen skal tillegges ansvar og delvis kontroll for den 
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oppfølging som ikke følger av selve straffereaksjonen og kan heller ikke se nytteverdien av 
enkeltsamtaler hver 6. måned da en kvalitativ oppfølging i forhold til denne målgruppen  
vil tilsi er langt hyppigere samtalefrekvens.  
 
Hvis nåværende forslag opprettholdes anser Rogaland friomsorgskontor at det er svært viktig at 
det utarbeides klare prosessuelle regler og at det tydelig framgår av forskrift- og retningslinjer 
hva som er kriminalomsorgens myndighets- og ansvarsområde.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rogaland friomsorgskontor er enig i at det må påregnes en betydelig økning i både antall 
anmodninger om personundersøkelser og antall domfelte som blir dømt til program mot 
ruspåvirket kjøring hvis forslaget gjennomføres. Dette betyr at friomsorgen må tilføres 
tilstrekkelige ressurser i form av kvalifisert personale og tilsvarende økning av de økonomiske 
rammer i forhold til lønns- og driftskostnader.  
 
Ansvar ved utstyrsfeil 
Rogaland friomsorgskontor foreslår at det tydeliggjøres at bilfører ikke fritas for de gjeldende 
edruelighetskrav ved eventuell feil på utstyret.  
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