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HØRING: NOU 2011:10 - I velferdsstatens venterom

Det vises til E-post fra FAD av 21.12.2011 vedlagt NOU 2011:10. Fylkesmannen er gitt kort
høringsfrist, og vi har derfor, slik vi ble bedt om, sett spesielt på utredningens kap 19: Tilsyn

Utvalget mener det kan være tjenlig med et mer uavhengig tilsyn enn det som eksiterer i dag for å
sikre gjennomføring av normer etter loven og at enkeltpersoners rettigheter blir ivaretatt. Tilsynets
formål er lovlighetskontroll, et mandat som Fylkesmannen har på andre forvaltningsområder.
Utvalget viser til at Fylkesmannen, med sin erfaring som tilsynsorgan, vil ha et godt utgangspunkt for
å utføre tilsynsoppgaver på mottaksfeltet. For å sikre tilstrekkelig kompetanse foreslår utvalget at
tilsynsoppgaven blir lagt til ett ftlkesmannsembete som gis et nasjonalt ansvar.

Fylkesmannen i Vest-Agder er enig i utvalgets forslag om innføring av et uavhengig tilsyn for
å sikre at regelverket etterleves og at enkeltpersoners rettigheter blir ivaretatt. Det er viktig at
mottakstilbudet underlegges en tilsynsmyndighet som ikke står i direkte styringslinje med
tjenesteansvarlig og kontrollmyndighet. Vi støtter forslaget om at tilsynsmyndigheten legges til
Fylkesmannen. En forutsetning for at Fylkesmannen skal utøve lovlighetskontroll er at
mottaksdrift i større grad enn i dag er lovregulert.

Av hensyn til kompetanse, og følgelig kvalitet og effektivitet, mener utvalget det vil være en
fordel å legge oppgaven til ett fylkesmannsembete som da får et nasjonalt ansvar.

Fylkesmannens lokalkunnskap er en viktig faktor for å sikre gode og effektive tilsyn med
mottakstilbudet. Vi tillater oss å vise til Statens helsetilsyns høringssvar hvor det skrives: Vi
vil foreslå at hvert embete tildeles ansvar for tilsyn med mottak i eget ftlke, i motsetning til
utvalgets anbefalinger om at  ett  fiilkesmannsembete gis nasjonalt ansvar for tilsyn med mottakene.
For å sikre en mest mulig ensartet nasjonal praksis i tilsynet med mottakene, anmoder vi
departementet om å vurdere om ett ftlkesmannsembete kan tildeles funksjonen som kontaktledd og
koordinator mellom embetene. Som eksempel viser vi til tilsynet med spesialisthelsetjenesten, der
det er oppnevnt kontakffylkesleger i hver helseregion som sammen med alle fylkeslegene og Staten
helsetilsyn arbeider for å utvikle en ensartet nasjonal praksis.  Fylkesmannen i Vest-Agder deler
dette synet når det gjelder organisering av tilsynet.
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