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J  ustert tildelingsbrev for Statens sivilrettsforvaltning for 2015

Det vises til tildelingsbrev for 2015, etatsstyringsmøtet 17. mars 2015 samt innspill til

justert tildelingsbrev fra Statens sivilrettsforvaltning (SRF).

Med bakgrunn i risikovurderinger  av  mål- og resultatoppnåelse for 2015 har SRF bedt

om en endring av styringsparameteme som er gitt i tildelingsbrevet for 2015 på

vergemålsområdet.

Bakgrunnen for dette er at saksinngangen av klagesaker på vergemålsområdet er

betydelig høyere enn det som ble lagt til grunn før vergemålsreformen trådte i kraft.  I
forprosjektet ble det lagt til grunn en årlig saksinngang på om lag 300-350 klagesaker.  I
2014 var saksinngangen på 526 klagesaker. Ved utgangen av 2014 var restansen på 336

saker, og den har økt ytterligere i 2015. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er nå på

om lag 6  -  7  måneder.

SRF vurderer at sannsynligheten for uakseptabel lang saksbehandlingstid er stor, og at

konsekvensen av dette vil være at rettssikkerheten til vergetrengende ikke blir

tilstrekkelig ivaretatt.

Departementet har gjennomført en egen risikovurdering av vergemålsområdet og

vurdert innspillet fra SRF. Med bakgrunn i dette har departementet besluttet å gjøre

følgende justeringer i styringsparameteme for 2015:

STYRINGSPARAMETER 1: Kvaliteten på styringsdialogen med fylkesmennene

Rapporteringsfrekvens: Årlig

Postadresse Kontoradresse Telefon  -  sentralbord Sivilavdelingen Saksbehandler

Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4a 22 24 90 90 Telefaks Kaja Ijnde

0030 Oslo 0484 Oslo Org.nr.: 972 417 831 22 24 27 22 22245221



Formål/hensikt:

Gjennom vergemålsreformen har SRF fått ansvaret for etatsstyring av

fylkesmannsembetene. Styringsdialogen er  i  en etableringsfase. Per i dag er det store

forskjeller mellom embetene. For å nå målet om økt rettslikhet og rettssikkerhet for

vergetrengende, er det avgjørende å sikre god styringsdialog med alle embetene.

Måleenhet:

Kvalitativ vurdering.

Datagrunnlag/ oppgave:

På bakgrunn av embetsbesøkene og styringsmøtet i 2015skal SRFi årsrapporten for

2015 gi en kvalitativ vurdering av styringsdialogen med embetene, herunder hvorvidt

denne er hensiktsmessig innrettet og eventuelle tiltak til forbedringer. Det er i den

forbindelse naturlig at styringsdialogen er tema i embetsbesøkene.

STYRINGSPARAMETER 2: Kvaliteten i klagesaksbehandlingen

Rapporteringsfrekvens: Årlig

Formål/hensikt:

SRF er som sentral vergemålsmyndighet klageinstans for vedtak truffet av

fylkesmannen etter vergemålsloven. Dette er en ny oppgave for SRF, som derfor må

bygge opp fagkompetanse på vergemålsområdet. For å nå målet om økt rettslikhet og

rettssikkerhet for vergetrengende, er det viktig å sikre rett vedtak til rett tid.

Måleenhet:

Data fra saksbehandlingssystemet.

Datagrunnlag/ oppgave:

SRF skal sikre god og effektiv klagebehandling samt publisere prinsipielle vedtak på

Lovdata.

Departementet har vurdert innspillet fra SRF og gjort enkelte justeringer i

styringsparameter  1  og 2. J usteringene er hovedsakelig endringer i

rapporteringskravene, hvor rapporteringen gjøres mindre omfattende.

Styringsparameter 3, på voldsoffererstatningsområdet, forblir uendret.

Siden styringsdialogen mellom SRF som sentral vergemålsmyndighet og

fylkesmannsembetene er i en etableringsfase, er det viktig for departementet at SRF

opprettholder fokuset mot styringsdialogen med embetene. Dette for å sikre god

styring av vergemålsområdet.

Saksbehandlingstiden på vergemålsområdet er økende. SRF må derfor balansere

mellom hensynet til effektivitet og kvalitet i klagesaksbehandlingen. Derav tilføyelsen

«. .. rett vedtak til rett tid». Departementet mener imidlertid det er for tidlig å tallfeste

krav til gjennomsnittlig Saksbehandlingstid på nåværende tidspunkt. Vi er kjent med at

SRF har iverksatt tiltak for å redusere saksbehandlingstiden, og det er naturlig å

avvente effekten av disse tiltakene. Videre vil en ny lov på generelt grunnlag medføre at

det kommer en del klagesaker for å få avklaringer av lovforståelsen.
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Departementet vil følge utviklingen  tett  og vurdere  dette  nærmere i forbindelse med

styringsdialogen med SRF.

Med vennlig hilsen
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