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Høring - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal 
beskyttelse av voksne 

Vi viser til departementets høringsbrev av 02. desember 2015 med vedlegg, herunder 
Utredning om Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne og 
utarbeiding av regler til vergemålsloven kapittel 12 mv. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ingen merknader til utredningen om Haagkonvensjonen 
eller til spørsmålet om konvensjonen bør undertegnes og ratifisertes. Det vises til at det i 
Artikkel 4 (1) eer fastslått at konvensjonen ikke gjelder for trygde- og sosialytelser (social 
security). Vi antar at fylkesmannen derfor har full kompetanse dersom behovet for vergemål 
har sitt grunnlag i forvaltning av trygdeytelser for personer som oppholder seg i Norge. 

Det antas at forslaget i vergemålsloven § 98 annet ledd etter omstendighetene vil kunne 
komme til anvendelse når en person har trygdeytelser fra Norge, men ikke lenger har sitt 
vanlige bosted her. Personkretsen er imidlertid da begrenset til norske statsborgere. 
Folketrygdloven§ 22-6 gir Arbeids- og velferdsetaten kompetanse til å fatte vedtak om at en 
ytelse skal utbetales til andre enn den berettigede selv (tvungen forvaltning). I bestemmelsens 
tredje ledd er det bestemt at fylkesmannen skal ha kopi av vedtaket. Dersom fylkesmannen 
treffer vedtak om vergemål, kan fylkesmannen beslutte at ytelsen skal forvaltes av verge. 
Bestemmelsen ble innført med sikte på å styrke rettssikkerheten. Det vises til Ot.prp. nr. 110 
(2008-2009). 

Folketrygdloven§ 22-6 stiller ikke kav til statsborgerskap eller at personen må være bosatt i 
Norge. Det må derfor antas at det unntaksvis kan fattes vedtak etter folketrygdloven§ 22-6 
også når personen er bosatt i utlandet. Dersom fylkesmannens kompetanse er mer begrenset, 
vil kontrollmuligheten med Arbeids- og velferdsetatens vedtak ikke være reell for denne 
typen saker. Også någjeldende§ 98 i vergemålsloven begrenser fylkesmannens kompetanse 
til norske statsborgere. 

Hverken Haagkonvensjonen eller vergemålsloven hører under Arbeids- og velferdsetatens 
ansvarsområde og etaten har derfor begrenset kompetanse på området. Det fremstår imidlertid 
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for oss som om det her kan ligge uavklarte spørsmål i forhold til bestemmelsen om 
tvungenforvaltning i folketrygdloven § 22-6. 
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