
Behandling i Namsos formannskap - 09.11.2021: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt av formannskapet 

 

 

Vedtak Namsos formannskap - 09.11.2021 

Namsos kommune inngir slik høringsuttalelse i departementets høring - oppfølging 
av forslagene fra Tvangslovsutvalget:  
 

Namsos kommune tilslutter seg Kommunenes sentralforbund (KS) sin 
høringsuttalelse.  
 

Namsos kommune vil i tillegg understreke at forslagene er så omfattende, uklare 
og komplekse at krevende å forholde seg til. I tillegg fremstår forslagene 
mangelfullt utredet. I den tid som har vært tilråde under høringen har det ikke vært 
mulig for kommunen å gi noe utdypende svar på spørsmålene som departementet 
har reist i sitt høringsbrev. Namsos kommune vil derfor gi sin fulle støtte til KS 
prinsipale standpunkt om at forslagene forkastes. Namsos kommune tiltrer videre 
KS sitt subsidiære innspill om at det nedsettes en gruppe som kan utrede 
forholdene nærmere.  

 

Namsos kommune vil videre fremheve stor bekymring for at forslagene medfører 
behov for betydelig økt ressursinnsats, særlig i form av personell og fagkompetanse 
i kommunene. Dette er ressurser vi allerede i dag opplever knapphet på, og det er 
bekymring knyttet til om det i fremtiden vil være mulig å rekruttere og beholde i et 
omfang som forslaget synes å kreve. Vi oppfatter at forslaget spesielt vil gi en økt 
belastning på fastlegeordningen, legevakt og kommuneoverlegen. Dette fordi 
terskelen for bruk av tvang blir hevet. Det vil da bli vanskeligere å komme i posisjon 
for å hjelpe de som trenger det. I tillegg vil den belastningen som pårørende står i 
tilta, noe som igjen kan utløse økt behov for helsehjelp enten i form av fastlege, 
legevakt eller kommuneoverlegen også hos de pårørende. Sett i lys av at 
fastlegeordningen er uttalt å være i krise, og at det allerede er en knapphet i 
ressursene i hele kommunehelsetjenesten, er dette særlig bekymringsfullt. 

 

Namsos kommune vil endelig understreke at endringene som foreslås vil medføre 
utstrakt behov for informasjon og opplæring, ikke bare i implementeringsfase, men 
og i det daglige virke.  

 



I det øvrige vises til KS sin høringsuttalelse.  

 

 

Hjemmel for vedtaket er: 

Kommunelovens § 5-6, sammenholdt delegasjonsreglementet for Namsos 
kommune hvorfra hitsettes: Formannskapet er kommunens høringsinstans i saker 
som ikke faglig tilligger et utvalg og som ikke kommunestyret ber om å få seg forelagt 

 

 


