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Emne: Høringsuttalelse- forskrift til den nye vergemålsloven, Asker overformynderi

og Røyken overformynderi

Jeg viser til departementets brev av 9.2.11

§§ 18-19

Siden det har stor betydning for godtgjørelsen, bør det klart defineres i forskriften hvem som skal anses som
"alminnelige verger", hvem som skal anses som " faste verger"( profesjonelle verger) og hvem som skal anses som "
nærstående"

I utgangspunktet synes det greit å skille mellom hva " alminnelige" og " faste" verger skal få i fast årlig godtgjøring.
Men ved anvendelsen av unntaksbestemmelsen ( " omfanget av oppdraget tilsier det") synes det ikke rimelig å låse
timesatsen for førstnevnte gruppe til kr. 130,- pr. time. Her bør det åpnes mulighet for å kunne tilkjenne inntil
samme sats som for faste verger ( dvs timesatsen kan være fra kr. 130,- til kr. 400,-) Dette vil vel også langt på vei
være situasjonen der " nærstående" unntaksvis tilkjennes godtgjørelse ( her er ikke godtgjørelsen låst til noen
konkret timesats)

Både for Røyken overformynderi og for Asker overformynderi har tendensen de senere år, i likhet med situasjonen
på landsbasis, vært at det i stadig større grad benyttes faste verger. Denne trenden vil åpenbart fortsette i tida
fremover. De faste vergene som engasjeres for overformynderiet i Røyken og Asker utbetales i dag godtgjørelse
med kr. 400,- pr. time nødvendig medgått tid, basert på timelister ( innbefatter da alle utlegg) Gjennomsnittlig
månedlig utbetaling de siste 2 årene har ligget i området kr. 1500,- - 1800,- pr. klient. På denne bakgrunn er de
foreslåtte satser på hhv kr. 7500,- og kr. 10.000,-pr, år urealistisk lav. Med så lave standardsatser vil man i praksis
måtte benytte unntaksbestemmelsen som hovedregel eller belage seg på store rekrutteringsproblemer mht å skaffe
egnede faste hjelpeverger.

I henhold til vergemålsloven § 101 nr. 2 jfr også det som står på side 12 i høringsnotatet, fortsetter hjelpeverger og
verger sine oppdrag gitt i henhold til vedtak etter gjeldende vergemålslov også etter at ny lov har trådt i kraft. Det
forutsettes at dette også innbefatter den godtgjørelsen vergene skal tilkjennes, dvs at de tilkjennes samme
godtgjørelse som nå praktiseres ved vedkommende overformynderi.

§37
Jeg slutter meg fullt ut til det Bærum overformynderi og Grenland overformynderi har uttalt om dette.
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