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Høringssvar- NOU 2009 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner

Det vises til Justis- og politidepartementets brev 26.06.2009 om høring av NOU 2009:9  Lov
offentlige undersøkelseskommisjoner.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) støtter forslaget om en ny lov om offentlige
undersøkelseskommisjoner, og gir tilsutning til de begrunnelser som er gitt for de enkelte bestemmelser.
DSB ønsker samtidig å understreke at slike undersøkelseskommisjoner bør benyttes med varsomhet.
I de senere år har vi sett en økt bruk av granskingskommisjoner der fordeling av skyld og ansvar etter
ulike hendelser har stått sentralt. Det kan imidlertid settes spørsmålstegn ved om en slik tilnærming alltid
bidrar til læring og økt sikkerhet, men heller bidrar til en straff- og syndebukksinrettet kultur. I ettertid er
det lett å bedømme feil normativt og fordømmende, men for de innblandede personene i den aktuelle
situasjonen kan det ha sett annerledes ut.

Loven er i stor grad rettet mot individet rettsikkerhet og som en parallell til de straffeprosesslige regler. I
undersøkelser av ulykker og hendelser er det viktig å vie oppmerksomhet til systernsvikt og eventuelle
svakheter i roller og funksjoner.

En ulykkeshendelse er ofte en kompleks årsakskjede med mange aktører, årsaker og sammenhenger, der
sainspillet  mellom disse er interessant i et læringsperspektiv og i det forebyggende samfunnssikkerhet —
og beredskapsarbeidet. Identifisering av læringspunkter for å bidra til sikkerhetsforbedringer bør derfor
være en sentral målsetting ved nedsettelse av offentlige undersøkelseskommisjoner.
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