HVA ER
ND?
ND: narkotikaprogram med domstolskontroll
er straffegjennomføring i frihet
- et alternativ til soning i fengsel.
ND er et rehabiliteringsprogram,
som kan settes som vilkår
ved en betinget dom.

HVEM ER ND AKTUELT FOR?
Dersom du har et rusproblem, og begår
kriminalitet knyttet til rusproblemet ditt, kan
ND være aktuelt for deg.
Du må være motivert og ønske å gjøre en stor
innsats for å bli rusfri og endre livet ditt.

HVORDAN FÅ ND?
Politiet eller retten må be kriminalomsorgen
utarbeide en personundersøkelse. Du og din
forsvarer kan også be politiet om dette. En
personundersøkelse er en kartlegging av ulike
forhold rundt deg, særlig rusproblematikk.
Kriminalomsorgen skal vurdere om du er egnet
for å gjennomføre ND.
Dersom du er i målgruppen kan retten avsi en
helt eller delvis betinget dom eller deldom med
vilkår om ND. Retten bestemmer prøvetid på
2 – 5 år. ND-programmet skal i utgangspunktet
gjennomføres i hele denne prøvetiden.

HVA INNEBÆRER PROGRAMMET?
Kriminalomsorgen forsøker å tilpasse
innholdet til dine behov og ønsker.
Målet er innhold 5 dager i uken.
Innholdet kan være knyttet til rusbehandling,
utdanning, opplæring, arbeid, fysisk helse,
psykisk helse, kriminalitetsforebygging,
nettverk, økonomi, fritid osv.
ND-programmet er et samarbeid mellom
kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten,
kommunale tjenester og opplæringssektoren.

BRUDD
Hvis du begår ny kriminalitet eller ikke følger opp
tiltak i programmet, kan retten bestemme at
du må sone hele eller deler av dommen
i fengsel.

HVA KREVES AV DEG?
•

Du må ønske å jobbe hardt – en lang
periode - for å endre livet ditt!

•

Du må samarbeide om ruskontroller.

•

Du må møte til avtaler både med
kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.

•

En fast dommer i retten skal
kontrollere at du følger vilkårene for
programmet.

•

Du skal møte flere ganger i retten
sammen med kriminalomsorgen i løpet
av ND-programmet.
Du må samtykke i
å gjennomføre programmet.

LURER DU PÅ NOE?
Kontakt nærmeste friomsorgskontor eller
et av kompetansesentrene. Du finner
nærmeste friomsorgskontor på
kriminalomsorgen.no.
ND-senteret i Bergen: 55 33 27 10
ND-senteret i Oslo: 23 10 40 90
KONTAKT:

ND
NARKOTIKAPROGRAM
MED DOMSTOLSKONTROLL

