
Fylkesmannen i Vestfo?d 

Justis- og beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep 

0030 OSLO 

Vår saksbehandler I telefon: 
Lars Gustavsen 
33 37 11 52 

Deres referanse: Vår referanse: 
2016/6304 
Arkivnr: 755 

1 9 JAK IUU' 

Vår dato: 
16.01.2017 
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Det vises til oversendelsesbrev av 19.10.2016 til ovennevnte høringsnotat - Snr. 16/2701. 

Fylkesmannen er i utgangspunktet enig i de endringer som foreslås, men vil bemerke at vergens 
taushetsplikt, der person med verge ikke samtykker, vil kunne vanskeliggjøre bevisføringen i 
saker om fratakelse av rettslig handleevne. Vergens opplysninger anses å være den klart viktigste 
beviskilden i disse sakene. Fylkesmannen har adgang til selv å innhente opplysninger fra 
helsepersonell, ansatte i sosialtjenesten og barnevernstjenesten, men det vil i de fleste sakene være 
utilstrekkelig. Fylkesmannen har ofte behov for detaljert informasjon om person med verges 
økonomi, noe som kun vergen (eventuelt personen selv) har fullt innsyn i. Fratakelse av rettslig 
handleevne baserer seg på en nåtidsvurdering, og det er viktig at retten får tilgang til oppdaterte og 
detaljerte opplysninger om hvordan sykdommen påvirker de økonomiske disposisjonene. Svært 
ofte er det stor forskjell mellom vergen og person med verges oppfatning, og sistnevnte mangler i 
mange tilfeller innsikt i eget sykdomsbilde og økonomi. 

I noen tilfeller vil pårørende også kunne belyse saken. Fylkesmannen har imidlertid vært 
tilbakeholden med å innkalle pårørende som vitner, da dette ofte vil kunne medføre konflikter 
innad i familien. Person med verge bør kunne forholde seg til pårørende som omsorgspersoner, og 
det vil i mange tilfeller være ødeleggende for tillit og relasjon dersom disse vitner på en måte som 
fremstår negativt i person med verges øyne. 

Fylkesmannen er videre av den oppfatning at høringsnotatet er mangelfullt i forhold til vergens 
taushetsplikt overfor fylkesmannen. Det fremgår av vergemålsloven § 4 7 første ledd at vergen står 
under tilsyn av fylkesmannen, og plikter å gi de opplysninger om vergemålet som fylkesmannen 
ber om. Ordlyden i bestemmelsen gir fylkesmannen vid adgang til å innhente opplysninger, og det 
foreligger lite presiseringer i forarbeidene om hvordan bestemmelsen konkret skal forstås. Til nå 
har fylkesmannen brukt denne bestemmelsen svært aktivt for å innhente opplysninger som anses 
relevant i saker om fratakelse av rettslig handleevne. I lys av endringsforslaget kan det reises 
spørsmål ved om fylkesmannen kan innhente slike opplysninger fra vergen, med mindre det 
foreligger et samtykke fra personen selv. 
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