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Høring - oppfølging av Tvangsbegrensningsutvalgets rapport 
 
 
Forslag til vedtak 
 

Formannskapet slutter seg til at Kristiansand kommune støtter KS sin 
høringsuttalelse da det sammenfaller fullt ut med kommunens synspunkter. 
 
Formannskapet forutsetter at kommunen blir fullt ut kompensert for 
eventuelle økte utgifter som følge av implementering av ny lov. 
 

 
Sammendrag 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring en sak hvor det etterspørres hvilke 
forutsetninger som må være på plass i kommunene før en foreslått ny lov om tvangsbruk 
implementeres.  
 
Bakgrunnen for dette knytter seg til tidligere arbeid i Tvangsbegrensningsutvalget. Dette 
utvalget var nedsatt av departementet for å gjennomgå eksisterende tvangslovgivning, 
og foreslå ny lovgivning på området. 
 
I 2019 ble Tvangsbegrensningsutvalgets rapport sendt kommunene til høring. Her ble 
blant annet kommunene og øvrige aktører oppfordret til å komme med innspill til de 
vurderinger og synspunkter som fremkom av utvalgets rapport. Rapporten redegjorde for 
utvalgets syn på hvordan tvangslovgivningen skulle se ut i fremtiden. Det ble lagt opp til 
inngripende endringer, ikke bare ved at flere lover som omhandler tvang i dag, ønsket 
omgjort til en felleslov, men også et innhold som fordrer store faglige og organisatoriske 
omlegginger. Kristiansand kommune svarte ut denne høringen ved sin høringsuttalelse, 
godkjent i Formannskapet 20.11.2019 (Sak 9/19). 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har så gjennomgått høringsuttalelsene fra 2019, og har 
påny påbegynt en bred høringsprosess. Kommunene bes i denne omgang å gi innspill på 
hva som må være på plass før implementering av ny lov kan gjøres på en forsvarlig 
måte. Det er altså ikke slik at kommunene igjen inviteres til å mene noe om selve det 
materielle innholdet, i dette som bør omtales som en reform på området. 
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Denne reformen vil ha stor inngripen i flere tjenesteområder hvor ulike brukergrupper vil 
bli berørt. Vi ser at dette vil gi betydelige endringer for tjenester til personer med 
rusproblematikk, personer med alvorlige psykiske helseutfordringer, personer med 
demenslidelser og personer med kognitive funksjonsnedsettelser. 
 
Kristiansand kommune har bidratt i en arbeidsgruppe initiert av Kommunenes 
Sentralforbund. Her har de mest sentrale problemstillingene knyttet til en 
implementering av nytt regelverk i kommunene vært drøftet. 
 
Arbeidet med høringen har vært kompleks, da endringen i lovverket i sterk grad vil prege 
tjenester på tvers av kommunens helse- og omsorgstjenester.  
 
Som det fremgår av høringssvaret fra Kommunenes Sentralforbund vil det kunne ha 
svært betydelige konsekvenser, ikke bare faglig, men også organisatorisk og økonomisk. 
At det blir betydelige konsekvenser fremstår for oss som sikkert, men dette er det ikke 
mulig å overskue i sin helhet med den tid og metode som er valgt for å avdekke dette. 
Kristiansand kommune støtter derfor Kommunenes Sentralforbund i et krav om at 
departementet må nedsette en nasjonal «følgegruppe», som overvåker 
implementeringen og tiden etter, for å kunne justere rammebetingelsene tidlig dersom 
dette viser seg nødvendig. Kristiansand kommune støtter videre at det foretas en 
økonomisk og administrativ konsekvensutredning før implementering. Denne bør være 
partssammensatt, med god kommunal representasjon. Det understrekes at disse 
kravene er av subsidiær art, da Kristiansand kommune deler Kommunenes 
Sentralforbunds primære synspunkt, om at arbeidet må reverseres og gås gjennom på 
ny, før en implementering av regelverket, slik det foreligger, kan være aktuelt og 
forsvarlig. 
 
Kommunedirektøren anbefaler Kristiansand kommune å støtte Kommunenes 
Sentralforbund sitt høringssvar i sin helhet, da det sammenfaller fullt ut med egne 
synspunkter på alle vesentlige punkt. 
 
 
Vedlegg: 
Høringsnotat (HOD) oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget 
Høringsuttalelse KS Tvangslovutvalget 
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HØRING - OPPFØLGING AV 
TVANGSBEGRENSNINGSUTVALGETS RAPPORT 
 

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 24.11.2021 SAK 156/21 
 

Formannskapets vedtak: 
 

Formannskapet slutter seg til at Kristiansand kommune støtter KS sin 
høringsuttalelse da det sammenfaller fullt ut med kommunens synspunkter. 
 
Formannskapet forutsetter at kommunen blir fullt ut kompensert for eventuelle 
økte utgifter som følge av implementering av ny lov. 
(Enst.) 
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