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Høringssvar om forhandlingsutvalgets utredning "En
ny region Agder"
1. Regionreform: bakgrunn og behov
Begrunnelsen for regionreformen er at fylkene overtid «vokser sammen»
og at dagens fylkesinndeling blir en hemsko for videre regional utvikling.
Reformen legger opp til at regionen skal tilføres nye oppgaver innenfor
flere områder. UDI sitt høringssvar er basert på hvilke relasjon det er
mellom våre oppgaver og oppgavene som ligger til det regionale nivået,
altså i hvilke grad det er overlapp mellom ansvarsområder.
2. UDI Regionkontor Sør (RKS): ansvar og oppgaver¹
RKS i Kristiansand har 13 faste stillinger og kontoret har ansvar for
asylmottakene i Vestfold, Telemark og agderfylkene. Hovedoppgavene
ved kontoret er:
-anskaffelse og etablering/avvikling av asylmottak for voksne
asylsøker og familier og for enslige mindreårige asylsøkere
-oppfølging og tilsyn/etterkontroll av asylmottak og samarbeid med
sektormyndigheter.
-politikkformidling og tilskuddsfordeling
3. Ny region i relasjon til RKS, rammer og føringer
-Det er ingen signaler i stortingsmelding 22 (2015-2016) som tar til orde
for at oppgaver i utlendingsforvaltningen skal inngå i ny region.
-Fylkestingene i agderfylkene anbefaler at en rekke statlige oppgaver
innenfor flere områder bør legges til regionalt nivå. Oppgaver innenfor
utlendingsforvaltningen anbefales ikke.
-Stortinget har i forbindelse med behandlingen av stortingsmelding 22 bedt
«regjeringen om å styrke nytt regionalt folkevalgt nivås rolle i
integreringsarbeidet i forbindelse med sysselsetting og utdanning /
kompetanseheving, samt som bindeledd mot kommuner, næringsliv og
frivillig sektor».
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4. Høringssvar
RKS har fire innspill til høringen:
 RKS sitt ansvarsområdet innebærer oppgaver som i liten grad har
overlapp mot dagens fylkeskommunale oppgaver. Vi samarbeider
med Fylkesmannen på områdene helse, skole, barnevern og
vergemål, og ser for oss at dette samarbeidet vil fortsette nokså
uavhengig av regionreformen.
 Det er kommunen som har hovedansvaret på integreringsområdet.
Men på fagområder innenfor grunnleggende kvalifisering, helse,
kompetanseavklaring og utdanning, og i forhold til næringsliv og
sysselsetting kan særlig mindre kommuner slite med å finne gode
løsninger. RKS mener at skala- og kompetanseutfordringer bør
løses ved å videreutvikle og etablere nye kommune- og
næringslivsnettverk gjerne med utgangspunkt i karrieresenterne og
videregående skoler.
 I innledningen til «En ny region Agder?» kan vi lese om målene for
regionreformen. Det er en svakhet i rapporten at anbefalingen fra
flertallet i forhandlingsutvalget ikke sier noe om hvordan målene
skal nås annet enn gjennom fordeling av arbeidsplasser og ved
tilføring av nye oppgaver.
 RKS mener at rapporten har en svakhet siden den ikke drøfter
hvilke rolle nytt regionalt folkevalgt nivås skal ha i integreringsarbeidet
(jf. stortingsmelding 22). RKS savner også en tydelig markering i planen
om hvordan regionen skal ta rollen som sentral samfunnsutvikler.
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¹UDI er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen og skal sette i verk og bidra til å utvikle
innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringen.

-Vi skal legge til rette for ønsket og lovlig innvandring og sørge for at de som
oppfyller vilkårene, får komme til Norge.

-Samtidig har vi en kontrollfunksjon og skal se til at systemet ikke blir misbrukt.

-Vi behandler søknader om beskyttelse (asyl), besøksvisum, familieinnvandring,
oppholdstillatelser for å arbeide og studere, statsborgerskap, permanent
oppholdstillatelse og reisedokumenter. Vi fatter også vedtak om bortvising og
utvising.

-Våre regionkontor har ansvar for at alle asylsøkere får tilbud om et sted å bo mens
de venter på at vi skal behandle søknadene deres, og for å finne gode løsninger for
de som vil reise tilbake til hjemlandet sitt.
 -Vi gir faglige innspill til utviklingen av politikken.
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