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NOU 2011:9 – Høringsuttalelse. 
 
 
 
Kontrollkommisjonen for Østmarka sykehus i Trondheim slutter seg til den uttalelse som 
Kontrollkommisjon III i Østfold har sendt inn den 31. desember 2011. Denne uttalelsen er 
grundig og inneholder i det alt vesentlige de innvendinger vår kommisjon har i forhold til 
flere forslag i NOU 2011:9.   
 
Vi vil imidlertid i tillegg fremheve uavhengigheten som dagens kontrollkommisjoner i 
psykisk helsevern har. Kommisjonene arbeider helt selvstendig, er uredd i forhold til å ta opp 
uheldige praktiseringer av loven ved sykehusene og uavhengig fra administrative offentlige 
forvaltningsorganer. Dette er viktig for pasientenes rettssikkerhet. Det skaper avstand til 
sykehusene. Den fleksibilitet som følger både av sammensetningen, oppnevningen og 
arbeidsmåten kommisjonene har, gir bredde og smidighet til å ivareta pasientenes 
rettssikkerhet. Vi ser ingen grunn til å endre et system som etter vår erfaring fungerer godt. 
 
Fylkesnemndene er offentlige forvaltningsorgan. Det sies i NOU’en at de er faglig 
uavhengige av departementene, men de har likevel tetter binding til forvaltningen enn 
kontrollkommisjonene. Det kan av pasientene oppfattes som uheldig og kan også utvikle seg 
uheldig i fremtiden. Muligheten for dobbelt rolle overfor de samme rammede personer kan bli 
svært negativ. Fylkesnemnda kan først måtte ta barna fra en psykisk syk person og senere 
stadfeste tvungen innleggelse i psykiatrisk sykehus av den samme person. Det vil virke lite 
tillitvekkende for de det gjelder og kan bli direkte vanskelig når Fylkesnemndas medlemmer 
skal møte pasientene til samtaler. 
 
Det er i utredningen nevnt at fylkesnemndene har bedre administrative rutinger for 
saksbehandlingen enn kontrollkommisjonene. Det er selvfølgelig riktig. Men 
kontrollkommisjonene har likevel fått unna sitt arbeid på en forsvarlig og ubyråkratisk måte. 
Mer byråkrati i tilknytning til kontrollorganene i psykiatrien vil øke kostnadene. 
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I Sør-Trøndelag er det nå fire kontrollkommisjoner oppnevnt av Fylkesmannen. Etter vår 
vurdering vil det bedre muligheten for mer gjennomarbeidede administrative rutiner om det 
ansettes en fast sekretær for de fire kommisjonene. Vi tror vi vil oppnå det samme og til 
mindre kostnader med en fast sekretær enn ved å overføre arbeidsoppgavene til 
Fylkesnemnda.  
 
Avslutningsvis vil vi fremheve at dersom departementet velger å gå videre med forslaget om å 
overføre kontrollkommisjonenes arbeid til fylkesnemndene, så må det foretas grundige 
utredninger og kostnadsberegninger av både bemanningsbehovet og merkostnadene med 
omlegging av høringene i klagesakene. Med advokater som prosederer for begge parter, kan 
kostnadene øke formidabelt. 
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